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ส่วนที่ 4
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริบท
สภาพแวดล้อม กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการดาเนินงาน และผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มากาหนดเป็น
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ดังนี้
4.1 วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.3 เป้าประสงค์รวม
1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม
4.4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
เป้าประสงค์รวมที่ 1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
1. คะแนนของผลการประเมิน
3.7500
3.8300
3.9100
3.9900
การปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.)
2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ะ แ น น ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ก า ร
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
(ศปท.)

ปี 2564
4.0000

ร้อยละ 88
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
เป้าประสงค์รวมที่ 2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
3. ร้ อ ยละของกาลั ง แรงงาน ร้อยละ 57 ร้อยละ 60 ร้อยละ 63 ร้อยละ 66 ร้อยละ 69
ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (กศน.)
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5
ทางการศึกษาระดับชาติ
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สช.)
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของ
X
X
X
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
(สร้างเครื่องมือ
+ ร้อยละ 10
+ ร้อยละ 20
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
+ วัดประเมิน)
ของปี 2560
ของปี 2560
(สกก./สช./กศน.)
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.6 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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4.7 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
เป้าประสงค์ที่ 1หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.7500
3.8300
3.9100
3.9900
4.0000
1. คะแนนของผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ก.พ.ร.)
2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ะ แ น น ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86 ร้อยละ 88
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ก า ร
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
(ศปท.)
3. จ า น ว น ก ฎ ห ม า ย ก ฎ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ระเบี ย บ ข้อบั งคับ วิ ธีป ฏิบั ติ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา (สน.)
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้
4. ร้อยละของสถานศึกษา
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ของ
ของ
ของ
ของ
ของ
ความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา
(ศทก.)
5. จานวนระบบฐานข้อมูลกลาง
4
5
6
7
8
ด้านการศึกษาของประเทศ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ที่ได้รับการพัฒาให้ทันสมัย
(เพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้น
และเป็นปัจจุบัน(ศทก.)
ปีละ 1
ปีละ 1
ปีละ 1
ปีละ 1
ฐานข้อมูล) ฐานข้อมูล) ฐานข้อมูล)
ฐานข้อมูล)
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบ
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5
ทางการ ศึ ก ษาร ะดั บ ช า ติ
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สช.)
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5
ทางการศึ กษาระดั บช าติ
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
ของปีที่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
ผ่านมา
(N-NET) (กศน.)
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ประเภทสามั ญ ศึก ษาที่ไ ด้ รั บ
ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายนอก (สช.)
9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของ
X
X
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม (สร้างเครื่องมือ
+ ร้อยละ 10
ความเป็นพลเมืองและพลโลก + วัดประเมิน)
ของปี 2560
(สกก./สช./กศน.)
10. ร้อยละของครู คณาจารย์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับต่างๆ ผ่าน
การประเมินทุกระดับ (สลช.)
11. ร้อยละของผู้เรียนในเขต ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถ
มี ง านท าหรื อน าไปประกอบ
อาชีพได้ (ศปบ.จชต/สช./กศน.)
12. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90
ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด (สสก.)
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
13. ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียน
ในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องเทียบกับ
เป้าหมาย (กศน.)
14. ร้อยละของผู้รับบริการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
แหล่งเรียนรู้เทียบกับเป้าหมาย
(กศน.)
15. ร้อยละของกาลังแรงงาน
ร้อยละ 57 ร้อยละ 60 ร้อยละ 63
ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (กศน.)

ปี 2563
ร้อยละ 80

ปี 2564
ร้อยละ 80

-

X
+ ร้อยละ 20
ของปี 2560

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 66

ร้อยละ 69
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
(เจ้าภาพหลัก)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
16. ร้ อ ยละของผู้ ผ่ า นการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 64 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
ฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้นสามารถนาความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรื อ
พัฒนางานได้ (กศน.)
17. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย
(กศน./สช)
18. จานวนภาคีเครือข่าย
3,045
3,045
3,045
3,045
3,045
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/ ภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย
พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา
(ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ
องค์กร หน่วยงาน ที่มาร่วม
จัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)
(สต./กศน.)
เป้ าประสงค์ ที่ 5 ข้ า ราชการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ มี ศั ก ยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
19. จ านวนเรื่ องของการพัฒนา 11 เรื่อง
11 เรื่อง
11 เรื่อง
11 เรื่อง
11 เรื่อง
ระบบบริ หารงานบุ คคลส าหรั บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
20. ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
21. ร้อยละของข้าราชการ ครู ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒนาและน าไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน (สอ./สคบศ.)
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4.8 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาคให้เหมาะสม
และเอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นคุณธรรม ความโปร่งใส
3. พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาในภูมิภาคให้เป็นกลไกการประสานงานการบริหารจัดการ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมกระจายทั่วประเทศ
4. ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้มี
ความทันสมัย เหมาะสม และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
5. พั ฒ นากลไกการจั ด สรรงบประมาณทางการศึ ก ษาไปยั ง ผู้ เ รี ย นและสถานศึ ก ษาตาม
ความต้องการจาเป็นและสภาพปัญหาที่แท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ ตอบสนอง
ความต้องการใช้งาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและ
ทันต่อการใช้งาน
3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
4.พัฒ นาและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี ดิจิทั ล ในกระบวนการทางานและการบริการให้ มี
ประสิทธิภาพ
5. จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการ
เรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. บูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมทุ กพื้นที่
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. บู ร ณาการพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล กลางด้ า นการศึ ก ษาของประเทศกั บ
ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
3. จัดทาสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีมาตรฐานในการนาเข้า จัดเก็บและแจกจ่าย
ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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4. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา
5. กาหนดมาตรฐานสื่อ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน การสารวจ การรวบรวมสื่อที่นามาใช้
ในการจัดทาคลังสื่อที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางานและการบริการ
มีความเหมาะสม ทันสมัยสะดวกรวดเร็วต่อการทางานและให้บริการ
7. สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้พอเพียงและเหมาะสมกับการบริหาร
การบริการ และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
ประเด็น ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยยืดหยุ่นหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และบริบทของประเทศ
2. พัฒนารูปแบบและบูรณาการการจัดการเรียนรู้การนิเทศการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ลดวิ ช าเรี ย นในชั้ น เรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี เ วลาพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
4. ส่ งเสริมและบูร ณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6. พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
7. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ก ารอยู่ร่ ว มกั น ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สั น ติศึ ก ษา ปลู ก ฝั ง
จิตสานึกด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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9. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิ
ที่กาหนดไว้
3. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด พัฒนา และส่งเสริมการศึกษา
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการและความจาเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิตด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
3. พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
รวมทั้งนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์
2. ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ให้สัมพันธ์กับการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับระดับและประเภทการศึกษา
3. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลกลางของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดให้ครอบคลุม
และเป็นปัจจุบัน
4. พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน สาหรับครูที่มีสมรรถนะสูง ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ
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5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครูเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
6. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น และ
สมรรถนะวิชาชีพ
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