
 

 

 

 

 
 
 

 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.1 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ส ำหรับกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยร่ำงกรอบ

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 (ร่ำง) แผนกำรศึกษำ

แห่ งชำติ  พ .ศ .2560-2579.น โยบำยกระทรวงศึ กษ ำธิกำร  จุ ด เน้ นน โยบ ำยของรั ฐมนตรี ว่ ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564)                          

ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน.อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำ

ก ำหนดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ..2561.ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ส ำหรับกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีพ.ศ. 2561) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 

พันธกิจ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก 

   ของคนไทย 12 ประกำร 

3.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ ต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

   และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

 

O4: แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพฒันา
สถานศึกษา 

O4 



เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม 

วัย และมีคุณภำพ 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับ

มำตรฐำนสำกล 

5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 

บริหำรแบบมี ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและ ควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบท

ของพ้ืนที่ 

7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพโดยมียุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

    1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ 

          “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

    1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริต 

คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและ

กระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

   2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

   2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรงใน

รูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 



3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

   3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

   3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 

   3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

   3.4 เขตพ้ืนที่ชำยแดน 

   3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัด 

และประเมินผลที่เหมำะสม 

   1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และน ำหลักสูตรไปสู่กำร

ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของ

ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

   1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมม่ันใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ และ

ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ 

    1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 

2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 

   2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 

   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 

   2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (ActiveLearning) เน้นทักษะ

กระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

   2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

   2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 

ประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

   2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวย 



ควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้

ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

   2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (DualEducation) ,   

หลักสูตรระยะสั้น 

    2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 

และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

   2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง 

เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

   3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for International 

Student Assessment) 

   3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 

   3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (ScienceTechnology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด และ 

กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

   4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

   4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยเน้น 

ให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่ 

หลำกหลำย เช่น 

   1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors) 

   1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

   1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 

๒. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 

   2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ 

   2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

   1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

มีคุณภำพและเสมอภำค 

   1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ 

นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

   2.1. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ใน

ทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 

   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง เช่น 

กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology 

:DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance 

LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 

   1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำ 

แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

   1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 

กำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

   1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

   1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

   1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ 



ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน

ห้องเรียนกีฬำ,โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ 

   1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 

   1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษสถำนศึกษำ และองค์

คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

   2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-base 

Management), รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

   2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค 

   2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม 

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

   2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม

ตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

   3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

 2.2 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพด ำรงชีวิตอย่ำงเป็น
สุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ (Mission) 
   1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงแก่สถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับสู่มำตรฐำนสำกลและพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 
   3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 



เป้าประสงค์หลัก 
ม่ันคง 
   1. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ยึดมั่นสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
มีจิตสำนึกในควำมเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ม่ังคั่ง 
   2. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีทักษะกำรดำรงชีวิตในศตวรรษ ที ่21 โดยเนน้ทักษะกำรเรียนรู้ 
ทักษะชีวิต ทักษะกำรทำงำน รวมทั้งทักษะกำรสื่อสำร และเทคโนโลยี สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
   3. กำลังคนมีคุณภำพมีทักษะที่ส ำคัญและมีสมรรถนะตรงควำมต้องกำรของตลำดงำนเป็นฐำนรองรับกำร 
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
ยั่งยืน 
   4. หน่วยงำนกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัยโปร่งใส มีกำรบูรณำ
กำรกำรทำงำนทุกระดับในพ้ืนที่และมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
   5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 
   6. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ่ึงพำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   1. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมภำคภูมิใจและควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักและกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   3. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลกสำมำรถ
ด ำรงตนได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
   1) พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมควำมภำคภูมิใจ ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย์ 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจและควำมจงรักภักดีต่อชำติ 
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
   3) ผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ในทุกช่องทำงกำรสื่อสำรที่เสริมสร้ำงควำมมั่นคงแก่สถำบันชำติ ศำสนพระมหำกษัตริย์ 
   4) ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่ำนกระบวนกำรเรียน
กำรสอนกิจกรรมสภำนักเรียนและกำรจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่ำงๆร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 41 



กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   1) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   2) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำกระบวนกำรสันติศึกษำ ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือกำรอยู่ 
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆจัดตั้งพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย ในตนเอง ความเป็นพลเมืองไทยพลโลก และ
การดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   1) พัฒนำผู้นำ ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชนผ่ำนหลักสูตร 
และกิจกรรมกำรพัฒนำที่หลำกหลำยเข้มข้น ให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของแต่ละพ้ืนที่อย่ำง
ต่อเนื่องยั่งยืน 
   2) ส่งเสริมกำรจัดทำและพัฒนำหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และควำมเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
   3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นพลเมือง 
ไทย และพลโลกเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
   4) ปลูกฝังควำมมีวินัยในตนเองผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆที่หลำกหลำยเช่น ลูกเสือ-เนตรนำรี ยุวกำชำดกิจกรรม
กีฬำค่ำยเยำวชนกลุ่มเยำวชนจิตอำสำอย่ำงหลำกหลำย ภำยใต้ควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชนและผลิตสื่อ
สร้ำงสรรค์ในกำรส่งเสริมกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
   5) ส่งเสริมกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียงที่ยั่งยืน พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถำนศึกษำและชุมชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   1. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมช่วงวัย และมีศักยภำพรองรับกำร
พัฒนำพื้นที่ เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   2. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ 
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 
   1) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรท่ีเหมำะสมตำมวัยกำรพัฒนำศักยภำพของครู
และผู้สอนกำรพัฒนำคุณภำพสภำพแวดล้อมและห้องเรียนปฐมวัยกำรใช้วรรณกรรมเป็นฐำนและกำร
พัฒนำกำรสร้ำงองค์ควำมรู้แก่ผู้ปกครองและกำรจัดหำผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้โดย                   
กำรบูรณำกำรร่วมกันของทุกหน่วยงำนที่รับผิดชอบทั้งภำครัฐ ส่วนท้องถิ่นและเอกชน 
   2) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงและบริบท 



ของพ้ืนที่ 
   3) จัดทำและพัฒนำหลักสูตรด้ำนอำชีพเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับประถม มัธยมศึกษำอำชีวศึกษำ 
อุดมศึกษำกำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตำมบริบทของพื้นที่ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 43 
   4) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ 
คิดวิเครำะห์ กำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม อำทิ กำรเรียนกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ กำรสอนแบบโครงงำน 
   5) ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ระดับ
ต ำบล ให้มีควำมพร้อมและได้มำตรฐำน 
   6) พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำแม่ และภำษำที่ 2 เช่น ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำมลำยูกลำง 
ภำษำจีน ภำษำอำหรับ 
   7) กำรใช้ ICT เพ่ือกำรสื่อสำร กำรประกอบอำชีพ และกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู ให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   1) ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำ ก ำหนดคุณลักษณะและผลิตครู ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   2) จัดตั้งศูนย์พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้สอนสำหรับจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยเน้นอุดมกำรณ์
ของกำรเป็นครู 
   3) ส่งเสริมกำรพัฒนำครู ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในรูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรที่แท้จริง เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC) และ
สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครู ผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน 
   4) จัดให้มีกำรน ำผลกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น 
ระบบครบวงจร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา สื่อการเรียนรู้ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เปิด 
โอกาสให้ประชากรทุกช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   1) จัดทำ จัดหำ พัฒนำ สื่อ วัสด ุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำร จำเป็นและบริบทของพ้ืนที่โดยจัดตั้ง “ศูนย์ผลิต พัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ” 
ที่เหมำะกับสภำพสังคมโดยควำมร่วมมือของหน่วยงำน ทั้งภำครัฐ เอกชนและองค์กรเอกชน 
เพ่ือสำธำรณประโยชน์ (NGO) 
   2) สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้แก่ อุทยำนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดชุมชน 
   3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรรวบรวม อนุรักษ์ และใช้ ปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 



   4) ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ำยสังคมรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือสร้ำง 
สังคมแห่งกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ 
การดารงชีวิตอย่างมีความสุข 
   1) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มกำรเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงวัย โดยกำรจัดตั้งศูนย์ฝึกอำชีพผู้สูงวัย 
ในชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
   2) ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ร่วมกันของผู้สูงวัยในชุมชนส่งเสริม 
ให้ผู้สูงวัยที่เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน ครูผู้ทรงคุณค่ำท่ีมีศักยภำพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำตำมควำมสมัครใจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   1. ประชำกรวัยแรงงำนมีทักษะและสมรรถนะทั้งควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้ำนอำชีพ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนสู่ควำมเป็นเลิศ 
   2. ประชำกรวัยทำงำนมีควำมเชี่ยวชำญ และมีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณให้สัมพันธ์กับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในพื้นที่ระดับประเทศและระดับสากล 
   1) ศึกษำและจัดทำข้อมูลควำมต้องกำรกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ 
ตำมนโยบำยเมืองต้นแบบสำมเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน และตำมกรอบควำมร่วมมือกลุ่มประชำคม 
เศรษฐกิจอำเซียนและสำกล 
   2) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนอำชีวศึกษำด้วยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพ ฝีมือ 
แรงงำนผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล 
   3) พัฒนำครู ผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับหลักสูตรด้ำนอำชีพ 
   4) พัฒนำระบบกำรแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำครูที่ปรึกษำให้เป็น 
ครูแนะแนว และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรแนะแนวอำชีพ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพให้สูงขึ้น 
   5) เพ่ิมปริมำณผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษำ/ทวิภำคี ภำยใต้ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   1) พัฒนำหลักสูตรสมรรถนะในสำขำที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดและกำรพัฒนำประเทศ 
   2) ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนระดับอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ และมีควำมพร้อมสู่ควำม 
ต้องกำรของตลำดงำน เช่น อุตสำหกรรมฮำลำล อำหำรทะเลแปรรูป 
   3) พัฒนำหลักสูตรเพ่ือเสริมควำมเชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ แบบครบวงจร ทั้งกระบวนกำรผลิต 



แปรรูปกำรจัดจำหน่ำย กำรตลำดและกำรดำเนินกำรในเชิงธุรกิจ 
   4) ส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยกำรใช้งำนวิจัยท้องถิ่นและ 
กำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ 
   5) สำนฝันกีฬำ สู่ควำมเป็นเลิศและอำชีพ พร้อมร่วมกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผลักดันให้มีกำร 
สร้ำงควำมพร้อมรองรับกำรแข่งขันกีฬำระดับภำค ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
   6) ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียนกีฬำ ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนดนตรี 
ห้องเรียนอำชีพ) แผนกำรเรียนเฉพำะด้ำน (แผนกำรเรียนวิทย์–กีฬำ แผนกำรเรียนศิลป์ภำษำ–กีฬำ 
แผนกำรเรียนศิลป์ – อำชีพ) 
   7) พัฒนำสถำนศึกษำที่เน้นกำรเรียนกำรสอน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อย่ำงน้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง 
   8) พัฒนำระบบกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพเน้นกำรดำเนินงำนที่เป็น 
ระบบครบวงจรและกำรมีส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึงของทุกภำคและส่งเสริมกำรจัดประกวด แข่งขันสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในประเทศและระหว่ำงประเทศร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 46 
   9) พัฒนำสถำนศึกษำที่มีควำมโดดเด่นในด้ำนต่ำงๆ ให้มีควำมพร้อม เพ่ือยกระดับเป็นโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษด้ำนต่ำงๆ และพัฒนำสู่กำรศึกษำระดับนำนำชำติ และกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบโรงเรียน
พักนอนตำมควำมเหมำะสมตำมบริบทพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสการเรียน และการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
   1) พัฒนำและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มำตรฐำนเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ของชุมชน 
   2) ฝึกอำชีพระยะสั้นตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน 
   3) จัดกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเพื่อให้คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
   4) สง่เสริม สนับสนุนอบรมวิชำชีพเพ่ือกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพเดิมหรือสร้ำงอำชีพใหม่สำหรับ 
ผู้ประกอบอำชีพอิสระ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   1. ประชำชนกลุ่มที่ด้อยโอกำสทำงสังคมได้รับกำรช่วยเหลือให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ 
   2. ประชำชนได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 1 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกำสทุกกลุ่มมีควำมพร้อมในกำรศึกษำ อำทิ กำรสนับสนุน 
ทุนกำรศึกษำสำหรับผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร หรือผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ 
ทุนกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนในกำรศึกษำต่อ 
   2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพเสมอภำค 



   3) กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและกำรสื่อสำร อำทิ DLIT, DLTV, 
ETV อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   4) ขยำยเครือข่ำยบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นพ้ืนที่ เพียงพอกับผู้เรียน และ 
จัดให้มีศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ต ในสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมในกำรให้กำรบริกำรชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
    1) พัฒนำระบบข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ระหว่ำงหน่วยงำนกำรศึกษำและ
หน่วยภำยนอกที่เก่ียวข้องโดยกำรจัดทำแผนที่กำรศึกษำ (Education Mapping) และน ำ SMART Card มำใช้
ในกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 
    2) รณรงค์ให้ประชำกรวัยเรียนได้เข้ำถึงบริกำรระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
เชิงรุกและควำมร่วมมือของเครือข่ำยชุมชน และหน่วยงำนในพื้นท่ี 
    3) เร่งพัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนกำรศึกษำที่ทัดเทียมและใกล้เคียงกัน 
    4) พัฒนำระบบกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย และประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. ประชำชนมีองค์ควำมรู้จิตสำนึกในกำรใช้และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. สถำนศึกษำชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1) จัดทำหลักสูตร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระดับกำรศึกษำต่ำงๆทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
   2) ปลูกฝัง และส่งเสริมกำรสร้ำงสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   3) พัฒนำครู ผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4) ก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำน่ำอยู่น่ำเรียนรู้ และพัฒนำสถำนศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำน พร้อมทั้งยกย่องเชิด
ชูเกียรติสถำนศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
   5) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำและชุมชน 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
   1) พัฒนำฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ ศึกษำวิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรมที่เก่ียวกับกำรอนุรักษ์ 



ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
    1. ผู้เรียน ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
ขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
    2. หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรและมีกำรทำงำนเชิงกำรบูรณำกำรกับทุกหน่วยงำนในพ้ืนที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     3. ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรสำนพลังประชำรัฐ 
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน คร ูคณาจารย์ บุคลากร 
ทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
   1) สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 
   2) ส่งเสริมให้ประชำชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ข่ำวสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อสถำนกำรณ์จริง 
   3) ส่งเสริมให้ประชำชนในพ้ืนที่ร่วมกันก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ตนเอง 
ในกำรดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน คร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
   4) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในสถำนศึกษำและ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1) สร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ทุกระดับ โดยกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษสำหรับพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   2) ส่งเสริมให้มีค่ำตอบแทนพิเศษแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในพ้ืนที่จังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้มีโอกำสบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
เป็นกรณีพิเศษ 
   3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
มีสวัสดิกำรด้ำนที่อยู่อำศัย 
   4) ผลักดันให้มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะ หรือเกณฑ์กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ 
ในวิชำชีพ ของครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นกรณีพิเศษ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   1) พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำแต่ละระดับ 
ที่ครอบคลุมทั้งมำตรฐำน รูปแบบกำรประเมินรูปแบบกำรพัฒนำตำมผลกำรประเมิน และกำรรับรอง 
ผลกำรประเมิน 
   2) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบทุกระดับท้ังภำครัฐ เอกชน ให้สอดคล้อง 
กับเจตนำรมณ์กำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 



   3) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นองค์กรที่มี 
ขีดสมรรถนะสูง โดยใช้รูปแบบกำรบริหำรสมัยใหม่และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรเพิ่ม 
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบทุกระดับสู่ SMART Office 
ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
   4) ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ ให้เป็นระบบครบวงจร 
   5) สร้ำงภำพลักษณ์ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยกำรสื่อสำร 
องค์กร กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำดเชิงรุกแบบมืออำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการทางานเชิงบูรณาการการศึกษากับหน่วยงานทุกระดับและการมี 
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
   1) ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น 
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
   2) สร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์คณะบุคคลทำงกำรศึกษำและภำคีเครือข่ำย ในกำรบูรณำกำร 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่ 
   3) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(ศปบ.จชต.) ให้เป็นองค์กรในกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท ในพ้ืนที่ได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 
   4) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรศึกษำของทุกภำคส่วนในกำร “สำนพลังประชำรัฐ” 
   5) แสวงหำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงกัน 
และให้มีกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรเพ่ือกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์และกำรพัฒนำร่วมกันทั้งนี้เน้นกำรมี 
พันธสัญญำที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย 
2.3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนสุไหงโก-ลกปีงบประมาณ 2561 

      ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

บริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล ด ำรงชีวิตเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

สอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 

1. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนตำมมำตรฐำนสำกลสู่โลกศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำกลสู่โลกศตวรรษท่ี 

21 

3. พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมและด ำเนินชีวิต

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 



4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของโรงเรียนและกำรบริกำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

5. พัฒนำบรรยำกำศสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 

6. ส่งเสริมด้ำนภำษำ กีฬำ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและกำรใช้เทคโนโลยีและอำชีพที่สอดคล้องกับโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

7. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน 

8. สนับสนุนภำคีเครือข่ำยในด้ำนวิชำรและด้ำนอ่ืนๆอย่ำงทั่วถึง 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

      จิตอำสำ  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

      มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้มีจิตสำธำรณะ 

เป้าประสงค์ 

 ม่ันคง 

1. นักเรียนยึดมั่นสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมือง มีคุณธรรม 

จริยธรรม  

อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. นักเรียนมีควำมรู้ และทักษะตำมควำมถนัดเฉพำะตนเพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อในระดับสูง 

ม่ังคั่ง 

3. นักเรียนมีทักษะกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ทักษะชีวิต ทักษะกำร

ท ำงำน รวมทั้งทักษะกำรสื่อสำรและเทคโนโลยี สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 

4. ผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำเป็นมืออำชีพเพ่ือเป็นฐำนกำรรองรับกำรขับเคลื่อน

ประเทศไทย 4.0  

5. โรงเรียนใช้หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดนใต้ ด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะด้ำนวิชำกำร ภำษำ ดนตรี กีฬำ ศิลปวัฒนธรรม และกำร

ใช้สื่อเทคโนโลยี 

 6. ชุมชน องค์กร ภำครัฐและเอกชน ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

ยั่งยืน 

7. นักเรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

9. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ บรรยำกำศ และสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

10. โรงเรียนมีภำคีเครือข่ำยที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและด้ำนอื่นๆอย่ำงทั่วถึง 



กลยุทธ์ 

1. นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจและควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยโดย

มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก สำมำรถด ำรงตนได้ตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพของนักเรียนด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ ดนตรี กำรใช้เทคโนโลยี 

และทักษะวิชำชีพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

5. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนวิชำชพีสู่มำตรฐำนสำกล 

6. ส่งเสริมและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้มีมำตรฐำนสู่ Thailand 4.0  

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับบริกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

8. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึก รับผิดชอบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือสร้ำง

คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

9. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

10. ส่งเสริม สนับสนุนภำคีเครือข่ำยทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศด้ำนวิชำกำรและด้ำนอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


