ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2559-2562
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
พ.ศ. 2559-2562 ดังนี้

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้าง
โอกาสให้คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมี
คุณภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มคี ุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
เป้าประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรูค้ วามเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลัก
ความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. ประชาชนได้รับความรูค้ วามเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
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3. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
4. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
7. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
8. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มมี าตรฐานคุณภาพ
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรูร้ องรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและของโลก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีสว่ นร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพืน้ ฐาน
ของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานจึงกาหนดเป้าประสงค์ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เป็นธรรม
3. ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และทางาน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหาร
แบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ท่ี 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
1.1.1 ปลูกฝังผูเ้ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ
1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้
ผูเ้ รียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผน ชีวติ ด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย
1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษา อาเซียนอย่างน้อย ๑
ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่
มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ของผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และความต้องการ
ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดคุณภาพ
1.2.3 ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ นวัตกรรม และสิ่ง
อานวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ ั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบการ
ทดสอบกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาใช้ใน การพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพ
แก่ผู้เรียน
1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความ เข้มแข็ง
1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ในระดับมัธยมศึกษา
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1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลาย มิติให้มีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีขอ้ มูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อน คุณภาพของผูเ้ รียน
2. สร้างแนวร่วมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผูป้ กครองชุมชน สังคม
และสาธารณชน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ท่ี 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
เป้าประสงค์ท่ี 6 พืน้ ที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษา
มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจาเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของพื้นที่ ทั้ง
ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มรี ูปแบบ การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความ เป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสร้าง ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานท าของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพ
ของผู้เรียน
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ
รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษา ทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็น
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ เป็นการเฉพาะตามสภาพของ
พืน้ ที่ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้)
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2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการออก กลางคัน และ
ดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน
2.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว ให้ผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการ เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เน้นการบริหาร งบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ
2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงาน ที่สัมพันธ์
2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ท่ี 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ท่ี 6 พืน้ ที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษา
มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1.ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วง เปิดภาคเรียน
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี จานวนครูไม่เพียงพอ
1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการกาหนดให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย 1 รายวิชาในโรงเรียน
ของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มี คุณวุฒิที่เหมาะสม ช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่
เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจาก องค์กรต่างๆ เพื่อจัดหาผู้
มาช่วยเหลือการทางานต่างๆ ภายในโรงเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะใน
การสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรูเ้ กี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การสอน การสอนคิด
แบบต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน ให้มคี ุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล
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2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ บุคคล โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม ของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีสว่ นร่วมจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้าน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจ ในการ
ทางาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงาน เชิงประจักษ์
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มวี ิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน
5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของ ความเป็น
ครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผน สรร
หาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็นของ โรงเรียน และสังคม
6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ สรรหา ย้าย โอน
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มวี ิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผูเ้ รียนที่มคี วามแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียนที่มคี วามแตกต่างกัน
กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ท่ี 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูค่ ุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เน้นการทางาน แบบบูรณาการ การ
บริหารแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย อานาจและความรับผิดชอบสู่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา
เป้าประสงค์ท่ี 6 พืน้ ที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รูปแบบการจัดการศึกษา
มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2562

หน้า 25

กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความสามารถและมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง เพื่อส่งเสริม
ให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลัก ธรรมาภิบาล ได้อย่าง
รวดเร็ว
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
2.1 เร่งสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ถึงความจาเป็น และประโยชน์ของการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับ การช่วยเหลือของโรงเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพืน้ ที่ห่างไกล ทุรกันดาร
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มี ความมุง่ มั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา และ
สถานศึกษา
4.ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล มีความ
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
4.1 ส่งเสริมให้มกี ารยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษา และองค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพืน้ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง
4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับองค์กร องค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
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ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังคงผลผลิตเดิมมี 6 ผลผลิตได้แก่
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มคี วามสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยกากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้
ภารกิจ ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายรัฐบาล
จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดจุดเน้นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้าน
คานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ การส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ (ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการใน/นอกพืน้ ที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตใน
อนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ การสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2562

หน้า 27

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง พอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพืน้ ฐานวัฒนธรรมที่ดงี ามของไทย
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย ตาม
หลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูข้ องหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถาน ประกอบการ บุคคล
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และ การศึกษาทางเลือก ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ตอ้ งการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ คุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆและ การ
วัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มคี ุณภาพตามศักยภาพเป็น รายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความ พร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีสว่ นร่วมจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง และ ทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจติ วิญญาณของความเป็นครู การเป็น ครูมอื
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มี ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษา พิเศษ บริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล การดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของ
นักเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทาหน้าที่สง่ เสริมสนับสนุน และเป็น ผูป้ ระสานงานหลัก ให้โรงเรียนทา
แผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผูป้ กครองชุมชน และองค์กร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ มาตรฐาน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
3.1.3 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.1.4 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
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3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดม ทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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ทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีสว่ นร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา
ค่านิยมองค์กร (Corporate Culture)
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”
เป้าหมายการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพ
เป้าหมายที่ 1 สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ภายในปี 2560
เป้าหมายที่ 2 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรอง มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกและมี
ผลการประเมินระดับดี/ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มี
การใช้แหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน สถานบันการศึกษา แหล่งวิทยากร สถาน
ประกอบการ และ ภูมปิ ัญญาในท้องถิ่น เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และจังหวัด
เป้าหมายที่ 4 สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาครู และมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 10 ในระดับดี/ดีมาก
เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษาจัดระบบดูแลนักเรียนที่เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
เป้าหมายที่ 6 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มมี าตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมมาก
ยิ่งขึ้น
เป้าหมายที่ 7 สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี
สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน
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เป้าหมายที่ 8 สถานศึกษามีครูเพียงพอ อัตราส่วนครู : นักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ มีครูครบทุก
กลุ่มสาระและเพียงพอต่อแผนการจัดชั้นเรียน ซึ่งกาหนดให้นักเรียนมีไม่เกิน 40 คน
เป้าหมายที่ 9 สถานศึกษามีอัตราส่วนนักเรียน : คอมพิวเตอร์ ต่ากว่า 20 : 1 และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์สารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. ขยายโอกาสและเสริมสร้าง และเท่าเทียมในการเรียนต่อมัธยมศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน ผูบ้ ริหารและครูมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน และยกระดับ
สู่มาตรฐานสากล
3. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน
และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอานาจ
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ด้วย Best Practice สพม.30
คือ STAR’R MODEL และ STOP – ED 2WAY MODEL เป็นการนิเทศเชิงรุกเข้าถึงสถานศึกษาโดยตรง
กลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จึงกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 กลยุทธ์ 5 เป้าประสงค์ 3 จุดเน้น
ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ท่ี 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
จุดเน้นส่วนที่ 1 ด้านผู้เรียน
นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านคล่อง เขียนคล่อง ด้าน
คานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2562

หน้า 32

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ การส่งเสริมให้มแี รงจูงใจสู่
อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ (ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/
นอกพืน้ ที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
5. นักเรียนมีทักษะชีวติ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ การสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย
กลยุทธ์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ท่ี 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค
จุดเน้นส่วนที่ 1 ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ท่ี 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
จุดเน้นส่วนที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มี ประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
4. องค์กร คณะบุคคลและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
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กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ท่ี 4 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูค่ ุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ท่ี 5 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บูรณาการการ
ทางาน เน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม กระจายอานาจ และความ
รับผิดชอบสู่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษา
จุดเน้นส่วนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษา พิเศษ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีสว่ นร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล การดาเนินงาน
2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
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