แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

เอกสารลาดับที่ 7/2562
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒ นาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดาเนิ นงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้ อม ประเมิน สภาพแวดล้ อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิว าส
เขต 2 แล้ ว จั ดท าแผนพัฒ นาการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน เพื่อ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานและใช้
ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 บท ได้แก่
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ขอขอบคุณคณะทางานที่
ดาเนิน การจั ดทาแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 สาเร็จลุ ล่ว งและบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็นมำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 และ
มาตรา 14 กาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปีของการบริหาร
ราชการของคณะรัฐ มนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็ นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้
ประกาศใช้ ซึ่งส่วนราชการต้องนาแผนการบริหารราชการแผ่นดินมาใช้เป็นกรอบสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี ของส่วนราชการต่อไป เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2563 – 2565 ขึ้นโดยได้วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่อ งมือกาหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงาน ให้องค์กรและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อร่วมกันบริหารและดาเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจขององค์กรและโรงเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ภายใต้การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามประเมินผล เพื่อ
ร่วมกันดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง เท่าเทียมกัน เป็นธรรมและมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดประโยชน์
สูงสุด

สภำพทั่วไป
ด้ำนกำยภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลั กที่สาคัญ คือ จัดการศึกษาในพื้นที่บริการ 5 อาเภอ ของ
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอแว้ง อาเภอสุไหงปาดี และอาเภอสุคิริน
สภำพภูมิศำสตร์
ภูมิประเทศ : พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จ รด
เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่
ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย โดยเฉพาะอาเภอตากใบ และมีที่ราบลุ่มบริเวณ
แม่น้า 2 สาย คือ แม่น้าสุไหงโก-ลก และแม่น้าตากใบ มีพื้นที่พรุประมาณ 200,000 ไร่
ภูมิอำกำศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฝนตกชุกในช่วง เดือน
พฤศจิกายน – มกราคม ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
สภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรปกครอง
สภำพสังคม : ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม การติดต่อสื่อสารในชีวิต ประจาวันใช้
ภาษามาลายูท้องถิ่นปนกับภาษาไทย

2
เศรษฐกิจ : รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลักคือ
การทาสวนยางพารา การปลูกผลไม้ การทานา การทาสวนมะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์
กำรปกครอง : ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอแว้ง อาเภอสุไหงปาดี อาเภอสุคิริน

อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่ ว นภู มิ ภ าค สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

สถำนศึกษำ 117 แห่ง

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 16 ศูนย์
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ข้อมูลพื้นฐำน
1. จำนวนบุคลำกรในสังกัด
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน (มาช่วยราชการ)
ครูผู้สอน (ไปช่วยราชการ)
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ ไปช่วยราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างรายชั่วโมง
รวม
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ไปช่วยราชการ)
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)
ครู (มาช่วยราชการ)
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ (มาช่วยราชการ)
ลูกจ้างรายเดือน (งบสพฐ.)
ลูกจ้างรายเดือน (งบสานักงาน)
รวม
แหล่งข้อมูล : จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562

112
1
1494
19
7
385
25
32
18
2,093

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
1
9
38
2
6
25
8
3
93

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ศูนย์อำเภอและศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ออกระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2 ว่ า ด้ ว ยศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป และในการดาเนินการตามระเบียบดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต
2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อาเภอและศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
4 ด้าน จานวน 16 ศูนย์ แยกเป็นอาเภอสุไหงโก-ลก จานวน 2 ศูนย์ อาเภอแว้งจานวน 4 ศูนย์ อาเภอตากใบ
จานวน 4 ศูนย์ อาเภอสุไหงปาดีจานวน 4 ศูนย์ และอาเภอสุคิริน จานวน 2 ศูนย์ โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ศูนย์เครือข่าย ดังนี้
3. ข้อมูลศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่
1.

2.

1.

ศูนย์เครือข่ำยอำเภอ/สถำนศึกษำ
อำเภอสุไหงโก-ลก มี 2 ศูนย์
บึงรามิง
1. บ้านลูโบ๊ะลือซง
2. บ้านลาแล
3. บ้านปูโป๊ะ
4. บ้านโต๊ะเวาะ
5. บ้านกูแบอีแก
6. บ้านปาดังยอ
7. บ้านมูโนะ
พิกุลทอง
1. บ้านซรายอ
2. บ้านมือบา
3. บ้านกวาลอซีรา
4. บ้านตือระมิตรภาพที่ 172
5. บ้านสุไหงโก-ลก
6. บ้านลูโบ๊ะซามา
อำเภอแว้ง มี 4 ศูนย์
เมืองทอง
1. บ้านฆอเลาะทูวอ
2. บ้านเจ๊ะเหม
3. บ้านแว้ง

จำนวน
สถำนศึกษำ
13
7

ที่ตั้งศูนย์
ร.ร.บ้านสุไหงโก-ลก
ร.ร.บ้านลูโบ๊ะลือซง

6

ร.ร.บ้านซรายอ

27
5

ร.ร.บ้านแว้ง
ร.ร.บ้านแว้ง

6

2.

3.

4.

1.

2.

4. บ้านกรือซอ
5. บ้านกูวา
ช้างเผือก
1. บ้านตือมายู
2. บ้านศาลาอูมา
3. บ้านแอแว
4. บ้านสามแยก
5. บ้างบาโง
6. บ้านแขยง
7. บ้านไม้ฝาด
8. บ้านตอออ
9. เพลินพิศ
แว้งพัฒนา
1. นิคมสร้างตนเองแว้ง
2. บ้านแม่ดง
3. บ้านบางขุด
4. บ้านยะหอ
5. บ้านจะมาแกะ
6. บ้านตาเสาพัฒนา
7. บ้านตอแล
ฮาลาบาลา
1. เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
2. เทพประทานไทยยืนยง
3. นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
4. บ้านบูเกะตา
5. บ้านเจ๊ะยอ
6. บ้านนูโร๊ะ
อำเภอตำกใบ มี 4 ศูนย์
กุเราทอง
1. บ้านหัวคลอง
2. บ้านศาลาใหม่
3. วัดชลธาราสิงเหฯ
4. บ้านคลองตัน
5. วัดโคกมะเฟือง
6. บ้านตาบา
7. บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
ไพรวัน
1. บ้านกูบู

9

ร.ร.บ้านบ้านตือมายู

7

ร.ร.นิคมสร้างตนเองแว้ง

6

ร.ร.เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

31
7

ร.ร.วัดชลธาราสิงเหฯ
ร.ร.บ้านหัวคลอง

7

ร.ร.บ้านกูบู

7

3.

4.

1.

2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
คุรุพลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บ้านโคกยามู
บ้านตอหลัง
บ้านสะปอม
วัดเกาะสวาด
วัดทรายขาว
บ้านไพรวัน

วัดพระพุทธ
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านบางขุนทอง
วัดโคกมะม่วง
บ้านเกาะสะท้อน
ราชประชานุเคราะห์44
(วัดฉัททันต์สนาน)
7. วัดสิทธิสารประดิษฐ์
8. บ้านศรีพงัน
9. บ้านโคกงู
10. บ้านปูยู
มิตรภาพ
1. บ้านแฆแบ๊ะ
2. บ้านปะลุกา
3. วัดเกษตรธิการาม
4. บ้านสะหริ่ง
5. บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
6. บ้านปลักปลา
7. บ้านปะดะดอ
อำเภอสุไหงปำดี มี 4 ศูนย์
สันติ
1. บ้านจือแร
2. บ้านสากอ
3. บ้านไม้แก่น
4. บ้านบอเกาะ
5. บ้านบาโงมาแย
6. บ้านกลูบี
การเวก

10

ร.ร.วัดพระพุทธ

7

ร.ร.บ้านแฆแบ๊ะ

31
6

ร.ร.บ้านโคกตา
ร.ร.บ้านสากอ

9

ร.ร.บ้านกูวา

8

3.

4

1.

2.

1. บ้านตะโละบูเก๊ะ
2. บ้านบาโงฮูมอ
3. บ้านบาโงกือแต
4. บ้านดอเฮะ
5. บ้านกาวะ
6. ไทยรัฐวิทยา 89
7. บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
8. บ้านสายะ
9. บ้านกูวา
ฉัตรวาริน
1. บ้านโคกตา
2. บ้านไอบาตู
3. บ้านโต๊ะเด็ง
4. อิสลามบารุง
5. บ้านตาเซะใต้
6. บ้านปะลุรู
7. บ้านปอเนาะ
8. บ้านโผลง
9. บ้านละหาน
10. บ้านบือราแง
ธัญญธารา
1. บ้านตลิ่งสูง
2. ราชภักดี
3. วัดโบราณสถิตย์
4. บ้านตาเซะเหนือ
5. วัดประชุมชลธารา
6. วัดประดิษฐ์บุปผา
อำเภอสุคิริน มี 2 ศูนย์
ธารทอง
1. บ้านน้าใส
2. นิคมพัฒนา 10
3. นิคมพัฒนา 2
4. รักไทย
5. นิคมพัฒนา 4
6. สุคิริน
7. บ้านภูเขาทอง
ศรีสังวาล
1. บ้านร่วมใจ

10

ร.ร.บ้านโคกตา

6

ร.ร.บ้านตลิ่งสูง

15
7

ร.ร.บ้านน้าใส
ร.ร.บ้านน้าใส

8

ร.ร.บ้านร่วมใจ

9
2. บ้านบาลูกายาอิง
3. นิคมพัฒนา 9
4. นิคมพัฒนา 6
5. นิคมพัฒนา 7
6. บ้านน้าทุเรียน
7. นิคมพัฒนา 5
8. บ้านจุฬาภรณ์ 12
ที่มำ : คาสั่ง สพป.นราธิวาส เขต 2 ที่ 110/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562)

ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
1. จานวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอาเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
อำเภอ
ตากใบ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
สุคิริน
รวม

จำนวนโรง
31
27
13
31
15
117

2. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
ประเภทที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
ระดับขยายโอกาส
รวม

จำนวนโรง
99
18
117

3. ขนาดโรงเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนำดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

จำนวน
22
85
9
1
117
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4. จานวนโรงเรียน นักเรียน ครู แยกเป็นรายอาเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
ที่

อำเภอ

1.
2.
3.
4.
5.

ตากใบ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
สุคิริน
รวม

จำนวน
โรงเรียน ก่อนประถม
31
1,788
27
1,461
13
996
31
1,201
15
737
117
6,183

ระดับ
ประถม
6,555
5,053
3,889
4,741
2,392
22,630

รวม

ม.ต้น
439
234
369
171
313
1,526

8,782
6,748
5,254
6,113
3,442
30,339

5. จานวนนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2561 และศึกษาต่อปีการศึกษา 2562
ที่ ระดับชั้น
1. ชั้น ป. 6
2. ชั้น ม. 3
รวม

นร.ต้นปีการศึกษา นร.ที่เรียนจบ นร.ที่ศึกษาต่อ อัตราการเรียนต่อ(ร้อยละ)
3,570
3,408
3,498
100.00
382
299
349
97.99
3,952
3,847
3,840
99.82

6. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561

ที่ อาเภอ
1
2
3
4

ตากใบ
แว้ง
สุคิริน
สุไหง
โก-ลก
5 สุไหง
ปาดี
รวม

มี
ฐำนะ
สม
ปัญหำ
ยำก
รถ
ครอบ
จน
แล้ว
ครัว

มี
ปัญหำ
กำร
ปรับตัว

ต้อง
คดี/
ถูก
จับ

เจ็บ
หำ
ป่วย/ อพยพตำม เลี้ยง กรณี
อุบัติ ผู้ปกครอง ครอบ อื่น ๆ
เหตุ
ครัว

รวม

-

-

1
2
-

-

-

-

-

-

-

1
2
-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4
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7. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วิชำ

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
34.14
31.68
30.57
32.13

ด้านภาษา
ด้านคิดคานวณ
ด้านเหตุผล
รวม/เฉลี่ย

หมำยเหตุ

8. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วิชำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวม/เฉลี่ย

ปี 2560
34.20
26.51
30.65
28.68
30.01

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
เปรียบเทียบร้อยละ
ปี 2561
คะแนนเฉลี่ย
41.42
7.22
25.32
-1.19
31.34
0.69
30.51
1.83
32.15
2.14

หมำยเหตุ

9. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วิชำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวม/เฉลี่ย

ปี 2560
36.23
18.24
27.86
26.70
27.25

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
เปรียบเทียบร้อยละ
ปี 2561
คะแนนเฉลี่ย
39.05
2.82
25.88
7.64
21.61
-6.25
29.24
2.54
28.95
1.70

หมำยเหตุ
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ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามผลการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยวิธีสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สารวจ
ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานต่างๆ จากนั้นมาวิเคราะห์และนาเสนอระดับความก้าวหน้า โดยใช้ Tracking
System คือ ระดับ A1 หมายถึง ความตระหนัก A2 หมายถึง ความพยายาม A3 หมายถึงความสาเร็จ A4
หมายถึ ง ความยั่ ง ยื น และในการประเมิ น ดั ง กล่ า วยั ง ได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ เ ป็ น 4 ระดั บ
ตามคุณลักษณะหรือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลตามตัวบ่งชี้ โดยเริ่มที่ระดับที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ระดับน้อยไปสู่ระดับที่มีการปฏิบัติหรือผลสาเร็จการปฏิบัติที่สูงขึ้นระดับที่ 4
1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศำสตร์
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
3.5
2.25

หมำยเหตุ

2.67
3.67
3
3.5
3

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 2
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 มิติด้านการ
พัฒนาองค์กร แยกเป็นการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี : KRS (KPI Report
System) และกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี : ARS (Action plan Report System) โดย
สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
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ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รำยกำร

ระดับที่ได้

ตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ

ระดับ
มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ประชุม
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 4
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

ค่ำคะแนน

4.39124

บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
การวิเคราะห์ศักยภาพทางกลยุทธ์ (SWOT Analysis) ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส อุปสรรค ในการพัฒนาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่มผี ลต่อการดาเนินการให้เป้าประสงค์บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ศักยภาพทางกลยุทธ์ ประกอบด้วย
ก. การวิเคราะห์ศักยภาพปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
การวิเคราะห์ศักยภาพทางกลยุทธ์ที่เป็นจุดแข็ง เป็นการประเมินจุดเดน หรือจุดแข็ง ภายในของการ
ดาเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง พบว่ามีดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
1.1 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการเสริมสร้างความรักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่
เวทีระดับนานาชาติ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียน
3.2 มีการนาสื่อการเรียนการสอนไปใช้
3.3 จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการคิดแก้ปัญหาจากกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
3.4 ครูมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
3.5 ครูมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน
3.6 มีเครือข่ายชมรมปฐมวัยร่วมในการขับเคลื่อน
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 สถานศึกษาให้ความสาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใชเทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา
6.1 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
6.2 มีการมอบหมายงานตามมาตรฐานหน้าที่ตามโครงสร้างที่ชัดเจน
6.3 มีระบบการบริหารภายในหน่วยงานที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย มีมาตรฐานของเขตพื้นที่
การศึกษา มีการกระจายอานาจ และมีคู่คือมือการปฎิบัติงาน
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จุดอ่อน (Weakness)
การวิเคราะห์ศักยภาพทางกลยุทธ์ที่เป็นจุดอ่อน เป็นการประเมินจุดด้อยภายในของการดาเนินการให้
ภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อน พบว่ามีดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
1. กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมยังไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
2. นักเรียนยังมีแนวโน้มที่มีอัตราเสี่ยงต่อภัยจากยาเสพติดและภัยคุกคามในทุกรูปแบบ
2. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สู่เวทีระดับนานาชาติ
2.1 ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
2.2 นักเรียนขาดทักษะการเรียนที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์
การสื่อสาร การคิดคานวณ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 ไม่ได้นาหลักสูตรไปใช้ทุกโรงเรียน
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนไม่เอื้อต่อการเรียน
3.3 การวัดผลประเมินผลที่ไม่ได้ประเมินตามสภาพจริง
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้
3.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย
3.6 การวัดและประเมินผลผู้เรียนยังไม่หลากหลาย
3.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
3.8 ครูขาดทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 สถานศึกษาไม่มีหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2 ขาดการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใชเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการศึกษา
6.1 กลุ่มที่ตั้งใหม่ไม่มีกรอบอัตรากาลังรองรับ
6.2 การจัดตั้งเครือข่ายไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ
6.3 ขาดการนานวัตกรรมในการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติทั้งในรูปธรรมและขั้นตอนที่ชัดเจน
ข. การวิเคราะห์ศักยภาพปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
การวิเคราะห์ศักยภาพทางกลยุทธ์ที่เป็นโอกาส เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งเสริมให้
การดาเนินการตามภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์โอกาส พบว่ามีดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
1.1 สถาบันทางศาสนาและผู้นาศาสนามีความเข้มแข็ง
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1.2 หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือสนับสนุน
การจัดการศึกษา
2. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่
เวทีระดับนานาชาติ
2.1 หน่วยงานทางการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุน เช่น สสวท.
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้มากขึ้น
3.2 มีสถาบันองค์กรการศึกษาในพื้นที่ให้ความร่วมมือ
3.4 เทคโนโลยีมีความทันสมัยราคาถูก
3.5 แหล่งเรียนรู้มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 หน่วยงานราชการ องค์กร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มมามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
สร้างความตระหนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใชเทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา
6.1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 หน่วยงานภายนอกในพื้นที่สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
6.3 ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษามากขึ้น จึงเลือกสถานศึกษาที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากขึ้น
อุปสรรค (Threat)
การวิเคราะห์ศักยภาพทางกลยุทธ์ที่เป็นอุปสรรค์ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่คุกคามต่อ
การดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์อุปสรรค พบว่ามีดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
1.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
1.2 เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังส่งผลต่อการจัดการศึกษา
1.3 การเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายส่งผลบางประการในด้านลบของนักเรียน
2. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่
เวทีระดับนานาชาติ
2.1 พื้นฐานครอบครัว พื้นฐานผู้เรียน มีความเหลื่อมล้ายากต่อการพัฒนา
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 ขาดการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
3.2 นโยบายการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-
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6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใชเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการศึกษา
6.1 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยขาดความต่อเนื่องในการทางานบริหารจัดการ
6.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการบริหารจัดการไม่เพียงพอกับความต้องการ

บทที่ 3
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้กำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ซึ่งมีสำระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ พัฒนาคน มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ(Mission)
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงควำมแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
และ พัฒนำศักยภำพและคุณภำพ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมภำคีเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วน

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบดำรงชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรมอย่ำงสันติสุข
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจนำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพเป็นนักคิด
นักพัฒนำพร้อมสำหรับกำรกำรใช้วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำรรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ และจรรยำบรรณ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่ นำเทคโนโลยี
ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
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6. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำอย่ำงยั่งยืน
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรจำกภำคีเครือข่ำย
ทุกภำคส่วน ยึดหลักธรรมำภิบำล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

ค่านิยม
ถูกต้อง รวดเร็ว บริกำรดี มีควำมรับผิดชอบ

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue)
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สู่เวที
ระดับนำนำชำติ
3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำภำคบังคับ
5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อมุ่งเน้น
กำรพัฒนำผู้เรียนทุกคน ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อม
สำมำรถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คำมรู ป แบบใหม่ ทุ ก รู ป แบบ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ควำมมั่ น คง เช่ น ภั ย จำกยำเสพติ ด
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และเน้นกำรจัดกำรศึกษำ
ให้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำส
ได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสม
ตรงตำมควำมต้องกำร

เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ควำมรัก ในสถำบัน หลัก ของชำติ ยึด มั่น กำรปกครอง
ระบอบประชำธิป ไตยอั น มี พระมหำกษัตริ ย์ ทรงเป็นประมุ ข
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2. ผู้ เรี ย นทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ บ้ำ นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่ถูก ต้อ ง เป็น พลเมือ งดีข องชำติ มีคุณ ธรรม
จริย ธรรม มีค่ำ นิย มที่พึง ประสงค์ มีจิต สำธำรณะ มีจิต อำสำ รับ ผิด ชอบต่อ ครอบครัว ผู้อื่น และสัง คม
โดยรวม ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มัธ ยั ส ถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีล ธรรม
3. ผู้เ รีย นทุก คนมีค วำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ และมีค วำมพร้อ มสำมำรถรับ มือ กับ ภัย คุก คำมทุก รูป แบบ
ที่มีผ ลกระทบต่อควำมมั่น คง เช่น ภัย จำกยำเสพติด ควำมรุน แรง กำรคุก คำมในชีวิต และทรัพ ย์สิน กำรค้ำ
มนุ ษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัย พิบั ติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เ รีย นในเขตพื้น ที่เ ขตพัฒ นำพิเ ศษเฉพำะกิจ จั ง หวัด ชำยแดนภำคใต้ไ ด้รับ โอกำสและกำร
พัฒ นำอย่ ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้ อ งกับ บริบทของพื้นที่

ตัวชี้วัด
1. ร้อ ยละของผู ้เ รีย นที ่ม ีพ ฤติก รรมที ่แ สดงออกถึง ควำมรัก ในสถำบัน หลัก ของชำติ ยึด มั ่น
กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอัน มีพ ระมหำกษั ตริย์ท รงเป็ นประมุ ข
2. ร้อ ยละของผู ้เ รีย นที่มีพ ฤติก รรมที่แ สดงออกถึง กำรมีทัศ นคติที่ดีต่อ บ้ำ นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่
ถูก ต้อ งเป็น พลเมือ งดีข องชำติ มีค ุณ ธรรม จริย ธรรม มีค ่ำ นิย มที ่พ ึง ประสงค์ มีค ุณ ธรรม อัต ลัก ษณ์
มีจ ิต สำธำรณะ มีจ ิต อำสำ รับ ผิด ชอบต่อ ครอบครัว ผู ้อื่น และสั ง คมโดยรวม ซื ่อ สัต ย์ สุจ ริต มัธ ยัส ถ์
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินั ย และรั กษำศีล ธรรม
3. ร้อ ยละของผู้เ รีย นมีค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ และมีค วำมพร้อ มสำมำรถรับ มือ กับ ภัย คุก คำมทุก
รู ป แบบที่มีผ ลกระทบต่อควำมมั่น คง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุน แรง กำรคุก คำมในชีวิต แล ะทรัพ ย์สิน
กำรค้ำมนุ ษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ร้อ ยละของผู้เ รีย นได้รับ โอกำส และกำรพัฒ นำอย่ำ งเต็ม ศัก ยภำพ และมีคุณ ภำพสอดคล้อ ง
กับ บริ บ ทของพื้น ที่
5. จ ำนวนสถำนศึก ษำที ่น ้อ มน ำพระบรมรำโชบำยด้ำ นกำรศึก ษำของพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบ ดีศ รีส ิน ทร มหำวชิร ำลงกรณฯ พระวชิร เกล้ำ เจ้ำ อยู ่ห ัว และหลัก ปรัช ญำ
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปพัฒ นำผู ้เ รีย นให้ม ีค ุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ำมที ่ก ำหนดได้อ ย่ำ งมี
ประสิ ทธิภ ำพ
6. จ ำนวนสถำนศึก ษำที ่จ ัด บรรยำกำศสิ ่ง แวดล้อ ม และจัด กิจ กรรมกำรเรีย นรู ้ ให้ผู ้เ รีย น
แสดง ออก ถึง ค ว ำมรัก ใน สถำ บัน ห ลัก ขอ งช ำ ติ ยึด มั ่น กำรป กคร องร ะบอ บประ ช ำธิป ไต ยอัน มี
พระมหำกษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข มีทัศ นคติที่ดีต่อ บ้ำ นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่ถูก ต้อ ง เป็น พลเมือ งดีข องชำติ
มีคุณธรรม จริ ย ธรรม

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒ นำผู้ เ รี ย นให้ เป็ น พลเมือ งดี ของชำติ และเป็น พลโลกที่ดี
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ
มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี
มีวินัย และรักษำศีลธรรม
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โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำม
มำตรกำรที่กำหนด
1.2 สถำนศึกษำ
1) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
2) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
2. พัฒ นำผู้ เรีย นมี ควำมให้ มี ควำมพร้ อ มสำมำรถรับมือ กับภัย คุก คำมทุ กรู ปแบบ ทุกระดั บ
ควำมรุ น แรง ที่มีผ ลกระทบต่อ ควำมมั่น คงของประเทศ
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำม
มำตรกำรที่กำหนด
2.2 สถำนศึกษำ
1) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีกำร
ป้องกัน และแก้ไขหำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว
2) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน
3) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
4) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้รับคำปรึกษำ
ชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สู่เวทีระดับนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมสำคัญกับศักยภำพและคุณภำพของ
ทรัพยำกรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจำก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำ
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ”
ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ
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ให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคล ตำมควำมสนใจ และควำมถนัด อย่ำงเต็ม
ศั ก ยภำพ มี ค วำมเป็ น เลิ ศ ทำงด้ ำ นวิ ช ำกำร มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ค วำมเป็ น เลิ ศ
ด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่ กำรเป็ น คนไทย ที่มีทักษะวิช ำชีพชั้น สู ง เป็นนักคิด เป็นผู้ ส ร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ ประกอบกำร
เป็ น เกษตรกรยุ ค ใหม่ และอื่ น ๆ สอดคล้ องกั บควำมต้อ งกำรของประเทศ มีค วำมยืด หยุ่น ทำงด้ำนควำมคิ ด
สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของ
ตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นทุกระดับ มีควำมเป็ น เลิ ศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้ เรี ย นมี ควำมเป็ น เลิ ศตำมควำมถนั ดและควำมสนใจ นำไปสู่ กำรพัฒ นำทัก ษะวิช ำชีพ
เป็ น นั ก คิด เป็ น ผู้ ส ร้ ำ งนวัต กรรม เป็ น นวัต กร
3. ผู้ เรี ย นได้รั บ โอกำสเข้ำสู่ เวที กำรแข่ งขันระดั บนำนำชำติ

ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เ รีย นมีค วำมเป็น เลิศ ทำงด้ำ นวิช ำกำร มีทัก ษะควำมรู้ที่ส อดคล้อ งกับ ทัก ษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ผู ้เ รีย นระดับ มัธ ยมศึก ษำผ่ำ นกำรประเมิน สมรรถนะที ่จ ำเป็น ด้ำ นกำรรู ้เ รื ่อ งกำรอ่ำ น
(Reading Literacy) ด้ำ นกำรรู้เ รื่อ งคณิต ศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำ นกำรรู้เ รื่อ ง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
3. ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มี ศั กยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่ เวที กำรแข่ง ขันระดับ นำนำชำติ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ นำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร ตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจ
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ส่ งเสริ มสนับ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำ ดำเนิน กำรวัด แววควำมถนั ดทำงกำรเรียนของนั กเรียน
ระดับ มัธ ยมศึ กษำตอนต้น ของโรงเรี ย นในเขตพื้นที่ กำรศึก ษำจัด กิจ กรรมแนะแนวให้ ผู้ เรียนค้น หำตนเอง
นำไปสู่ กำรพัฒ นำผู้ เรี ย นให้ มีควำมพร้อ มที่จ ะพัฒ นำต่ อ ยอดไปสู่ ควำมเป็นเลิ ศด้ำ นทัก ษะอำชีพที่ตรงตำม
ควำมต้อ งกำรและควำมถนั ดของผู้ เรี ย น
1.2 ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ สถำนศึก ษำจั ด ทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม เพิ่ มศั กยภำพ
ผู้ เรี ย นตำมควำมถนั ด ควำมสนใจ และควำมต้ องกำรพัฒ นำ ทั้งด้ ำนวิช ำกำร ด้ ำ นอำชี พ และกิจกรรม
เสริ มหลั กสู ตร ตั้ งแต่ร ะดั บ สถำนศึก ษำ เขตพื้นที่ก ำรศึ กษำ จังหวัด ภูมิภ ำค ระดั บประเทศ และระดับ
นำนำชำติ
1.3 กำกับ ติด ตำม และให้ ควำมช่ว ยเหลื อ สถำนศึก ษำ พร้ อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนต่อ
กระทรวงศึ กษำธิ กำรและหน่ ว ยงำนที่เกี่ ย วข้ อง
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2. สถำนศึกษำ
2.1 ดำเนิ น กำรวัดแววผู้ เรี ย น และพัฒ นำขีดควำมสำมำรถของผู้ เรีย นตำมศัก ยภำพ และ
ควำมถนั ด โดยจัด กำรเรี ย นรู้ ผ่ ำนกิจ กรรมกำรปฏิบัติจริ ง (Active Learning) เช่น กำรจัด กำรเรียนรู้
ตำมกระบวนกำร 5 ขั้น ตอนหรื อบั น ได 5 ขั้น (Independent Study : IS) กำรเรียนรู้ เชิงบูร ณำกำร
แบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึ ก ษำ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education) เป็ น ต้น โดยส่ งเสริ ม ให้ ครูจั ดกิจ กรรมกำรเรียนรู้ เพื่ อพัฒ นำผู้ เรี ยนให้
ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองผ่ ำ นระบบดิจิ ทัล (Digital Learning Platform)
2.2 ปรั บ เปลี่ ย นอัตลั กษณ์ ของสถำนศึ กษำให้ มุ่ง เน้น กำรจัด กำรเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนมีควำมเป็ นเลิ ศ
ทำงวิช ำกำรตำมควำมถนั ด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของผู้ เรียน และจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒ นำสุ ขพลำนำมัย
ให้ เป็ น คนที่ส มบู ร ณ์แ ข็ง แรงทั้งร่ ำ งกำยและจิต ใจ
2.3 สถำนศึก ษำ พัฒ นำหลั กสู ตรและกำรจัดกิจ กรรมกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อ พัฒ นำผู้ เรียนให้
มีควำมเป็ น เลิ ศ ทำงวิช ำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็มตำมศัก ยภำพ
2.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ได้รั บกำรพั ฒ นำเพื่อ ปรับเปลี่ ยน
กระบวนกำรจั ด กำรเรีย นรู้ ใ ห้ แก่ผู้ เรี ย นโดยเน้ น กำรจัด กำรเรี ยนรู้ให้ แก่ผู้ เรียนเป็น รำยบุค คลตำมควำม
ต้องกำร และควำมถนัดของผู้ เรี ย น
2.5 จั ดกิจ กรรมกำรเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรีย นมี ค วำมเป็น เลิ ศในทั กษะสื่ อสำรภำษำไทย ภำษำอั งกฤษ
และภำษำที่ 3 เพิ่ มเติ มอย่ำ งน้ อย 1 ภำษำ
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมิน
ตำมสมรรถนะรำยบุ คคล โดยกำรจั ดให้ มี กำรวัดประเมินจำกส่ ว นกลำงในชั้น มัธ ยมศึก ษำปี ที่ 3
2.7 สรุ ป และรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนต่ อสำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำและหน่ว ยงำนที่
เกี่ย วข้ อ ง

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้
1. พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
ให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้
เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม
สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสม
กับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำมตระหนักถึง พหุปัญญำของมนุษย์ที่
หลำกหลำย และกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำ แต่ละประเภท เสริมสร้ำงให้
ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพื่อ
กำรอำชีพ
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อม
สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องตระหนักถึงควำมสำคัญในอำชีพและหน้ำที่

24
ของตนโดยครู ต้ อ งมี จิ ต วิ ญ ญำณของควำมเป็ น ครู มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถอย่ ำ งแท้ จ ริ ง และเป็ น ต้ น แบบ
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
ทำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและ
สร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

เป้าประสงค์
1. ผู้เ รีย นได้รับ กำรพัฒ นำตำมจุด มุ่ง หมำยของหลั ก สูต ร และมีทัก ษะควำมสำมำรถที่ส อดคล้อ ง
กับ ทัก ษะที่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีค วำมยืด หยุ่น ทำงด้ำ นควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่ว มกับ ผู ้อื ่น ได้
ภำยใต้สัง คมที่เ ป็น พหุวัฒ นธรรม รวมถึง กำรวำงพื้น ฐำนกำรเรีย นรู้เ พื่อ กำรวำงแผนชีวิต ที่เ หมำะสมใน
แต่ล ะช่ว งวัย และนำไปปฏิบั ติได้
2. ผู้ เรี ย นได้รั บ กำรพัฒ นำให้ มีควำมรู้และทัก ษะนำไปสู่ กำรพัฒ นำนวัตกรรม
3. ผู้ เรี ย นได้รั บ กำรพัฒ นำเต็มตำมศั กยภำพ เชื่ อ มโยงสู่ อำชี พและกำรมี งำนทำ มี ทัก ษะอำชีพ
ที่ส อดคล้ องกับ ควำมต้อ งกำรของประเทศ
4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิต อย่ ำงมี ควำมสุ ขทั้ งด้ำนร่ ำงกำยและจิ ตใจ
5. ครู เปลี่ ย นบทบำทจำก “ครู ผู้ ส อน” เป็น “Coach” ผู้ ให้ คำปรึ กษำข้ อเสนอแนะกำรเรีย นรู้
หรื อผู้ อำนวยกำรกำรเรี ย นรู้
6. ครู มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจั ดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุ ณธรรมและ
จริ ย ธรรม

ตัวชี้วัด
1. ผู้ เรี ย นทุกระดับ มีส มรรถนะสำคัญตำมหลั กสู ตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อ ยละของผู้เ รีย นชั้น ประถมศึก ษำปีที่ 3 ที่มีค ะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้น ฐำน
ระดับ ชำติ (NT) ผ่ ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อ ยละของผู้เ รีย นที่มีค ะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึก ษำระดับ ชำติขั้น พื้น ฐำน ( O-NET)
มำกกว่ำร้ อยละ 50 ในแต่ล ะวิช ำเพิ่มขึ้น จำกปี กำรศึก ษำที่ผ่ ำนมำ
4. ร้อ ยละผู้เ รีย นที่จ บกำรศึก ษำชั้น ประถมศึก ษำปีที่ 6 ชั้น มัธ ยมศึ ก ษำปีที่ 3 มีทัก ษะกำรเรีย นรู้
ที ่เ ชื ่อ มโยงสู ่อ ำชีพ และกำรมีง ำนท ำ ตำมควำมถนัด และควำมต้อ งกำรของตนเอง มีท ัก ษะอำชีพ ที่
สอดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำรของประเทศ วำงแผนชีว ิต และวำงแผนทำงกำรเงิน ที่เ หมำะสมและนำไป
ปฏิบั ติได้
5. ผู้ เรี ย นทุกคนมีทักษะพื้น ฐำนในกำรดำรงชีวิ ต สำมำรถดำรงชีวิต อยู่ใ นสัง คมได้อ ย่ำ งมีค วำมสุข
มีควำมยื ดหยุ่ น ทำงด้ำนควำมคิ ด สำมำรถทำงำนร่ว มกับผู้ อื่น ได้ ภำยใต้สั งคมที่เป็นพหุ วัฒ นธรรม
6. ผู้เ รีย นทุก คนมีศัก ยภำพในกำรจัด กำรสุข ภำวะของตนเองให้มีสุข ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิต
อย่ ำงมีควำมสุ ขทั้งด้ำ นร่ ำงกำยและจิตใจ
7. ครู มีก ำรเปลี่ย นบทบำทจำก “ครูผู้ส อน” เป็น “Coach” ผู้ใ ห้คำปรึก ษำข้อ เสนอแนะ
กำรเรี ย นรู้ ห รื อผู้ อำนวยกำรกำรเรี ย นรู้
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มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒ นำหลั กสู ตรทุ กระดับ กำรศึก ษำ
เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อกำรพัฒ นำสมรรถนะผู้ เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสมทุกด้ำนทั้ ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย
มีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) พัฒ นำหลั ก สู ต รทุก ระดั บ เพื่อ ให้ ผู้ เ รี ยนได้รั บ กำรพั ฒ นำทั้ง 4 ด้ ำ น (ร่ ำ งกำย จิ ต ใจ
อำรมณ์ และสติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยกำร
กำรเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถำนศึกษำ
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน
และบริบทของพื้นที่
2. กำรพัฒ นำศั กยภำพ และคุ ณภำพของผู้ เรียน
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย พร้อมที่จะได้รับกำรพัฒนำในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเพื่อประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
และดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
3) สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่กำหนด
4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ควำมรู้ใหม่
ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อบริกำรแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
5) กำกับ ติ ดตำม และให้ ควำมช่ว ยเหลื อสถำนศึ กษำ รวมทั้ งสรุป และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถำนศึกษำ
1) จัดกิจกรรมพัฒนำเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย จัดสภำพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
2) จัดกำรเรียนรู้ สร้ำงประสบกำรณ์ เน้นกำรเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
3) ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวกสนำมเด็กเล่นให้ ได้มำตรฐำน
มีควำมปลอดภัย สำมำรถจั ดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ
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4) จัดหำสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีมำตรฐำน และควำมปลอดภัย
5) อภิบำลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรงปรำศจำกโรค ภัยไข้เจ็บ
6) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรมีส่วนร่วม
และกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
7) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
2.2 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ
มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ส่งเสริ ม สนั บสนุ นให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้ มีพัฒนำกำรที่ส มวัยใน
ทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มี ทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ อ ำชี พ และกำรมี ง ำนท ำสอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำร
ของประเทศ
- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต และวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
3) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ
รำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
4) ดำเนินกำรติดตำม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำม
หลักโภชนำกำร
5) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำภำพรวม รวมทั้งสรุป
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถำนศึกษำ
1) จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) จั ด กำรเรี ย นรู้ อย่ ำงเป็น ระบบมุ่ง เน้นกำรใช้ฐ ำนควำมรู้ และระบบควำมคิดในลั กษณะ
สหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
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- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
3) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำม
สนใจ รวมถึงกิจกรรมกำรแนะแนวทั้งด้ำนศึกษำต่อ และด้ำนอำชีพ เป็นกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ กำรวำงแผน
ชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
4) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
5) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์ และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
6) จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7) ดำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง
8) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ
มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพื่อใช้ใน
กำรเรียนรู้ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ นำไปสู่กำรมีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของประเทศ
มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐำน
ในกำรดำรงชีวิตมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.3.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยใน
ทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรประกอบอำชีพ
- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิ จิทัล เป็นเครื่อ งมือในกำรเรี ยนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
2) ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตและ วำงแผนทำง
กำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
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3) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ
รำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
4) จัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพิ่มศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
5) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ
2.3.2 สถำนศึกษำ
1) ส่ งเสริ มครู ให้ จั ดกำรเรียนรู้ที่ใ ห้ ผู้ เ รียนได้เรี ยนรู้ ผ่ ำนกิจกรรมกำรปฏิบั ติจริ ง ( Active
Learning)
2) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS)
3) ส่งเสริม สนั บสนุนครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบ
ควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
4) จั ดกิจ กรรมพัฒนำผู้ เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคตรวมทั้ งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นสำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้
ตำมควำมถนัด ควำมต้องกำร และควำมสนใจของตนเอง
5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning :
SEL)
6) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
โดยแนวทำงกำรดำเนินกำร
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพ
จริงสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
กำรพัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับเด็กพิกำร และเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบที่
หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
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3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรให้บริกำรช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สนับสนุนทรัพยำกร และจัดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรเรียนรู้
6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ ประสบกำรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและ
เด็กด้อยโอกำส
7) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
8) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สนับสนุนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำย
(Education Partnership) ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับกำรจัด
กำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนำวิธีกำร
เรียนรู้ของตนเอง ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
3.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) จัดหำ พัฒนำ ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสื อ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
2) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำงเหมำะสมตำมวัย
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล
3.2 สถำนศึกษำ
1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
2) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบดิจิทัล
4. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำคุณภำพครู จึงต้องดำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิต และกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง ต้องร่วมมือ
กับสถำบันกำรผลิตครู ในกำรผลิต และพัฒนำครูให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถ
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สูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำ ศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน
เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำม เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และประเมินครูจำก
กำรวัดผลงำนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง
4.1 พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 จะต้องดำเนินกำรเพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญในอำชีพและ
หน้ำที่ของตน โดยพัฒนำให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมใน
ชั้นเรียน ทำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็น
ในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับ
กำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ
ด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำร
ภำษำที่ 3 สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน
5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม พัฒนำ และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอน
ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (Common European Framework of Reference for
Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
7) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)
8) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือ
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
9) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
11) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
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12) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและ
ประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำ
ข้อกำหนดด้ำนคุณภำพ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
13) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ตั้งแต่กำรจัดทำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จนถึงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
2. พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิด
ขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำง เป็นต้น
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ผ่ำนระบบดิจิทัล
4. พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ทั้งระบบ
5. พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำ คอมพิวเตอร์ (Coding)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ
นโยบำยกำรสร้ ำ งโอกำสในกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพและมี ม ำตรฐำนและกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ ที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development) สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรื อตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภ ำค และส่ วนกลำง สร้ำงมำตรฐำน
สถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ประถมศึ ก ษำ และมั ธ ยมศึ ก ษำอย่ ำ งเพี ย งพอ และเหมำะสม สอดคล้ อ งกั บ สภำพข้ อ เท็ จ จริ ง โดยค ำนึ ง ถึ ง
ควำมจำเป็น ตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติม
เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่ อมล้ำทำงกำรศึกษำ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำ กร
ทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำ
ตำมควำมจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน
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เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือใน
กำรจัดกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
4. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ
5. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม
3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่
6. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผล
(2) จัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์
เพื่อวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถำนศึกษำ
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน วำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
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(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน (อำยุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไป
ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
(4) ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ติ ด ตำม ตรวจสอบ เด็ ก วั ย เรี ย นได้ เ ข้ ำถึ ง
บริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ
มีคุณภำพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่ำงไกล ได้เดินทำงไปเรียน
อย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำมบริบท
ของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
1) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) มำตรฐำนด้ำนระบบควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ
4) มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น กำรกำหนดมำตรฐำน
สถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ประเภท และขนำดของสถำนศึกษำ
เป็นสำคัญ
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำระดับตำบล ระดับ
อำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำประเภทอื่น ให้มีคุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่กำหนด
โดยเน้นสถำนศึกษำระดับตำบล โรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดเล็ก ตำมโครงกำรพิเศษ
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภทอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ
เป็นมำตรกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำ
ทีม่ ีคุณภำพ โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่
ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลน
ทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
จำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ
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โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำร
สนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพื้นที่
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำแผนงบประมำณ
กำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบกำรจัดทำแผนงบประมำณก่อนเสนอ
หน่วยงำนต้นสังกัด
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
เพื่อจัดสรรงบประมำณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุน
กระบวนกำรจัดทำแผนงบประมำณ และติดตำม กำกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
และมีควำมโปร่งใส
4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียน
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำร
โทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยสูง
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของตนเองนำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และ
พัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกล เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศำสตร์ของ
พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มำเป็นหลัก
ในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ช ำติควบคู่กับ กำรนำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำย มำเป็นกรอบ
แนวคิ ด ที่จ ะผลั ก ดัน ดำเนิ น กำรเพื่อ น ำไปสู่ ก ำรบรรลุ เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น ในทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติ ด้ำ นสั ง คม
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อม ธรรมำภิบ ำล และควำมเป็นหุ้นส่ ว นควำมร่ว มมือ ระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ ำ งบู ร ณำกำร โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทย “เป็ น ประเทศพั ฒ นำแล้ ว มี คุ ณ ภำพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2580”ดังนั้น นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับ
วิสัยทัศน์ดังกล่ำว จึงได้น้อมนำศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
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ที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง 17 เป้ ำ หมำย มำเป็ น หลั ก ในกำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ และกำรจั ด
สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว บนพื้นฐำนควำมเชื่อในกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำ
จะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน ไม่ให้มำกหรือ
น้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง

เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถำนศึกษำสำมำรถนำเทคโนโลยีมำจัดทำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้ เรื่อง ฉลำกสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำมแนวทำง Thailand 4.0
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
กำรผลิตและบริโภค สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำน
ต้นแบบสำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
6. สถำนศึกษำมีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตสำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ
2. สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะและมีกำร
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำร
ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำรดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำง
สำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกำรจัดกำร
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0
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8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนที่ให้เป็น
สำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพื่อจัดแนวทำงกำรดำเนินทำงกำรให้องค์ควำมรู้ และสร้ำง
จิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่องกำรผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษำ และพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลกำรลดก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก เช่น คำร์บอนไดออกไซด์
ในรูปแบบกำรเปรียบเทียบและกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon
emission /Carbon Footprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน
4. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนสีเขียวและสถำนศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
office)
5. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำนำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนกำรผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง
กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
7. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making กำรนำขยะมำใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบำบัดน้ำเสีย ลดกำรใช้เผำและลดใช้สำรเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้โรงงำน
อุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9. จัดทำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในสถำนศึกษำทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภำพ
พัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงำนและมอบรำงวัลเกียรติยศ ประชำสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรำยงำน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการศึกษา
นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจำก
เป็นนโยบำยที่กระจำยอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งระดับสำนักงำนทั้งส่วนกลำง และระดับ
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ภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำน
ส่วนกลำง ให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ หน่วยงำน
สำนักงำนเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ทั้งระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และเปิดโอกำส
ให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

เป้าประสงค์
1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม
เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ
เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุม
ทุกตำบล
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด
7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำงๆ นำไปสู่กำรวิเครำะห์
เพือ่ วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology)
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8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นมำตรกำร
กระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดย
ดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ อำนำจ
และโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลของสถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดทำแผนปฏิบัติกำรและดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
สถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบบูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
(5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
(6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำ
รูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(7) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดอบรม พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ
และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่
(8) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจให้อย่ำงเป็นอิสระในกำรบริหำรและ
จัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไป โดยดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือ
ทุกด้ำนได้
(9) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อทำหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจกำรและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นมำตรกำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสำนักงำนทั้งระบบ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ มีควำม
โปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำน
ที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล สถำนศึกษำ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(5) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ

บทที่ 4
โครงการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงานสภานักเรียน
2. โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สู่เวทีระดับนานาชาติ
1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
3. โครงการ Open Class เปิดบ้านคณิตศาตร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. โครงการพัฒนาชุมชนแห่งเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา
5. โครงการจินตคณิต เวทคณิตเพื่อการคิดคณิตศาสตร์
6. โครงการสื่อหนังสั้นสร้างสรรค์คณิต
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและสมรรถนะ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
8. โครงการพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาในการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
9. โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเน้นขั้นตอน (Coding)
11. โครงการพัฒนากรจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เทศโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ ตามแนวสะเต็มศึกษา
12. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้วิทยการคานวณระดับประถมศึกษาปีที่4-6
13. โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Leaning สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก
ศาสตร์พระราชา
14. โครงการพัฒนาโรเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
15. โครงการสร้างแฟลตฟอร์มดิจิทัลและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
16. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning
17. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับ
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2. โครงการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (My Office)
4. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2
5. โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. โครงการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
8. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10. โครงการประชุมศูนย์เครือข่ายอาเภอและศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

บทที่ 5
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
การบริ ห ารแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นการจัดทารายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการทางาน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลงานที่กาหนด ซึ่งจะมีปัจ จัยที่เกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อกระบวนการทางานมาก ผู้บริหารจะต้องนากลยุทธ์มาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนการนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้เพื่อจัดทารายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในแผน โดยการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการและสร้าง
องค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง
2. ทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ ในขั้น ตอนนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้เพื่อพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร กรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากเหตุการณ์ต่อไปนี้
- นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
มีการปรับเปลี่ยน
- กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ในขั้น ตอนนี้เป็นการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการโดยจัดทา
โครงการกิ จ กรรมที่จ ะดาเนิ น งาน ระยะเวลา ผู้ รั บผิ ด ชอบ เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ดความส าเร็จ และก าหนด
งบประมาณ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานตามภารกิจ
4. ปรั บ กระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พร้อมที่จะนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้สาเร็จ
5. ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการดาเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2
- กากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนผังการปฏิบัติงาน
- กาหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน
- สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ภาคผนวก

44

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒
ที่ 277/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
……………………………………………………..
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖
กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีในแต่ละปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรบริ หำรงบประมำณ
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลอย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรกำหนด
ทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตขององค์กร เน้นกระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือ
องค์ ก รมุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนำคต ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรขององค์ ก รมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จะต้องจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณ กำรทบททวน
กลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งกำร จัดทำรำยละเอียด
แผนปฏิบัติกำรประจำปี และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เพื่ อให้ กำรจั ดทำแผนพัฒ นำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563 ที่
สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน และ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนดังกล่ำว ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
มีหน้ำที่ควบคุมกำกับดูแลให้คำปรึกษำ เสนอแนะและแก้ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนกำหนดแนวทำงในกำร
ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
3. ผู้อำนวยกำรกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
4. น.ส.อรสำ อำลี
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
มีหน้ำที่ในกำรทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วย
/๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒ …
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๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสว่ำง ชินพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก
กรรมกำร
3. ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 16 ศูนย์
กรรมกำร
4. นำยพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนิคมพัฒนำ 10
กรรมกำร
5. นำยธวัช แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอิสลำมบำรุง
กรรมกำร
6. นำยพยับ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวคลอง
กรรมกำร
7. นำยสรำวุธ ยอดรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่
กรรมกำร
8. นำยปลำยฟ้ำ อมรรัตกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจือแร
กรรมกำร
9. นำยชยพล เพชรแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปูยู
กรรมกำร
10. นำงนำตยำ อดิศัยนิกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำบำ
กรรมกำร
11. นำงโสรยำ อำแซ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมูโนะ
กรรมกำร
12. นำยอภินันท์ เบญจมำมำศ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำแล
กรรมกำร
13. นำยมนูญ แวดอเลำะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตือมำยู
กรรมกำร
14. นำงละเอียด อ่อนแพง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำใส
กรรมกำร
15. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
16 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
กรรมกำร
17. นำงงำมฤดี ศรีคำขวัญ
นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
18. นำงเสำวภำ แก้วมณีศรี นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
19. น.ส.กนกพรรณ เพ็ชรแก้ว นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
20. น.ส.ปิยะดำ พรหมดำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
21. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรกำรเงินบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
22. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูชว่ ย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
23. นำงณัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
24. น.ส.ชื่นนภำ รัตนสกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
25. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
26. นำยทวีศักดิ์ บุญน้อย
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
27. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
28. น.ส.อรนลิน คงสวัสดดิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
29. น.ส.นูรีซัน สำมำนุง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
30. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนบำลูกำยำอิง
กรรมกำร
31. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
32. นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
33. พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
34. น.ส.อรสำ อำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
35. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
36. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/4. คณะกรรมกำรจัดทำ…
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3. คณะกรรมกำรจัดทำและพิจำรณำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
มีหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ ประเมินสภำพแวดล้อม
กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กำร กลยุทธ์จัดกำรศึกษำ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เป้ำหมำย และกรอบแผนงำน/โครงกำร ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสว่ำง ชินพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก
กรรมกำร
3. นำยพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนิคมพัฒนำ 10
กรรมกำร
4. นำยธวัช แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอิสลำมบำรุง
กรรมกำร
5. นำยพยับ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวคลอง
กรรมกำร
6. นำยสรำวุธ ยอดรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่
กรรมกำร
7. นำยปลำยฟ้ำ อมรรัตกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจือแร
กรรมกำร
8. นำยชยพล เพชรแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปูยู
กรรมกำร
9. นำงนำตยำ อดิศัยนิกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำบำ
กรรมกำร
10. นำงโสรยำ อำแซ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมูโนะ
กรรมกำร
11. นำยอภินันท์ เบญจมำมำศ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำแล
กรรมกำร
12. นำยมนูญ แวดอเลำะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตือมำยู
กรรมกำร
13. นำงละเอียด อ่อนแพง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำใส
กรรมกำร
14. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
15 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
กรรมกำร
16. นำงงำมฤดี ศรีคำขวัญ
นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
17. นำงเสำวภำ แก้วมณีศรี นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
18. น.ส.กนกพรรณ เพ็ชรแก้ว นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
19. น.ส.ปิยะดำ พรหมดำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
20. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรกำรเงินบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
21. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูชว่ ย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
22. นำงณัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
23. น.ส.ชื่นนภำ รัตนสกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
24. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
25. นำยทวีศักดิ์ บุญน้อย
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
26. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
27. น.ส.อรนลิน คงสวัสดดิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
28. น.ส.นูรีซัน สำมำนุง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
29. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนบำลูกำยำอิง
กรรมกำร
30. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
31. นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
32. พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
33. น.ส.อรสำ อำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
34. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
35. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม …
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4. คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนทุ ก
ระดับ ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
2. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
3 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
กรรมกำร
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กรรมกำร
5. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6. นำงนัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
7. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
8. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
9. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนบำลูกำยำอิง
กรรมกำร
10. น.ส.นูรีซัน สำมำนุง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
11. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
12. นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
13. พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
14. น.ส.อรสำ อำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์
มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม ประกอบด้วย
๑. น.ส.อรสำ อำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๓. นำงณัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
5. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6 คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำรและรูปเล่ม
มีหน้ำที่ในกำรรวบรวม สรุป และจัดทำรูปเล่มของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
ประกอบด้วย
๑. น.ส.อรสำ อำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๓. นำงณัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงไอณี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
5. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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7 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ
มีหน้ำที่ในกำรตรวจรำยงำนเดินทำง จัดซื้อวัสดุ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเพื่อประกอบกำร
ล้ำงหนี้ ประกอบด้วย
๑. นำงเนตรภิส เลิศเดชำนนท์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. น.ส.ชื่นนภำ รัตนสกล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงสุภลัคน์ เหววรมำ
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
กรรมกำร
4. น.ส.มำเรียม เจ๊ะมูซอ
นักวิชำกำรเงินปฎิบัติกำร
กรรมกำร
5. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรกำรเงินบัญชีชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. คณะกรรมกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต ๒ ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย
๑. นำงรัชนี มณีรัตนโชติ
นักจัดำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยขวัญชัย สมสิน
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3. นำงนูรรอยยำน กำรีแซ
ครูคศ. 3 โรงเรียนบ้ำนตะเหลี่ยง
กรรมกำร
4. นำยบัญฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
5. นำงสำวปักษธร บุญจุน
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6. นำงสำวฮำปือเสำะ หวังมะ พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
7. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 17 กันยำยน 2562

(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

