นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
จากกระแสทุนนิยมที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ กระทั่งหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ต่างได้รับอิทธิพลจากกระแสทุนนิยมจนต้อง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างความเติบโตขององค์การ ในส่วน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาจาเป็นต้องปรับการบริหารจัดการขององค์การของตนเองในด้านการให้บริการ
เช่นกัน เพื่อสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนที่เริ่มสูงขึ้น ในยุคของทุนนิยมนี้เอง องค์การที่มีทุน
มากกว่านับว่ามีความได้เปรียบเหนือกว่าองค์การอื่น และหลังจากปลายศตวรรษที่ 20 แนวคิดเรื่องทุนใน
การด าเนิ น การได้ ถูก ตีค วามมากกว่ า ความหมายเรื่ องของการเงิ น ทรั พ ยากร การบริห ารจั ดการ
และเทคโนโลยี แต่ได้เริ่มให้ความสาคัญต่อบุคลากรมากขึ้นและถือเป็นทุนสาคัญขององค์การในการสร้างความ
ได้เปรียบในการดาเนินงาน มีนักคิดหลายท่านเรียกบุคลากรแนวคิดนี้ว่า "Human Capital" หรือ ทุน
มนุษย์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์มองว่าทุนมนุษย์คือ การรวมของทักษะ ความรู้ สุขภาพ และค่านิยมในตัว
คนคนหนึ่ งซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นการลงทุนหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร
ทั้งการศึกษา การฝึกอบรม สวัสดิการ และอื่นๆ ถือเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคือรายได้ขององค์การ
การบริหารจัดการทุนมนุษย์ ( Human Capital Management - HCM) คือ การบริหารจัดการ
เพื่อสร้างคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นการรวมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การ
กาหนดและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด (talent) การรักษาบุคลากร การพัฒนาและจูงใจให้
บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์จาเป็นต้องมี
แนวคิดที่สร้างสรรค์ มีแรงขับ ความกระตือรือร้น และให้ความสาคัญต่อการมุ่งสู่ความสาเร็จที่เป็นเลิศ
ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการจัดการที่ผู้บริหารทุกระดับในองค์การจาเป็นต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้จึงเป็นภารกิจที่สาคัญของผู้บริหารทุก
ระดับ ที่ต้องทางานร่ ว มกัน อย่ างใกล้ ชิดกับ นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของตนเองดาเนินการเพื่อสร้าง
บุคลากรที่มีศักยภาพและสร้างผลผลิตสูงสุดให้กับองค์การ บุคลากรในเชิงของการเป็นทุนเพื่อสร้างรายได้และ
ความเติบโตขององค์การแล้ว ทรัพยากรมนุษย์เริ่มให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นปัจเจกบุคคล
เพื่อวางแผนและนอกจากนี้การมองแนวคิดการบริหาร (individual) แทนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ซึ่งมีการ
ปฏิ บั ติ แ ละการกาหนดผลตอบแทนในลั กษณะเหมื อ นกั นที่ มี ความสะดวกต่ อผู้ ด าเนิน การแต่ไ ม่ส ามารถ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันได้โดยเฉพาะอาจไม่สามารถจูงใจและ
รั กษาบุ คลากรที่มีศักยภาพสู งขององค์ก ารไว้ได้เพราะองค์การไม่ส ามารถกาหนดผลตอบแทนในระดับ ที่
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเกิดความพอใจ หากยังคงแนวคิดที่จะให้ในลักษณะเท่ากันเพื่อความยุติธรรมอีกต่อไป
แนวคิดเรื่องการบริหารแบบปัจเจกบุคคลนี้ทาให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหลาย
ประการได้แก่
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1.การสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาและคัดเลือกจะมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือมี ความสามารถที่จะ
พัฒนาตนเองได้ตามทิศทางที่องค์การต้องการ คุณสมบัติของพนักงานจะถูกกาหนดพร้อมกับแหล่ง
การสรรหาที่เฉพาะเจาะจง เช่น สถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้คุณสมบัติที่มี
ความหลากหลายทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในธุรกิจจะได้รับความสนใจมากขึ้น
2.การพัฒนาศักยภาพ
การพั ฒ นาจะมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาจากบุ ค ลากรที่ มี ค วามช านาญและความสามารถเฉพาะด้ า น
เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างทักษะหลากหลาย ( multi-skilled) โดยผ่านการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะอย่างเป็นระบบ วิธีการพัฒนาจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดทาไว้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบริหารความรู้ (knowledge management) ผู้บริหาร
หัวหน้างาน และพนักงาน จะมีบทบาทร่วมกันมากขึ้นในการกาหนดเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
กับพนักงานแต่ละคน ผู้บริหารและหัวหน้างานมีบทบาทในการเป็นผู้สอนแนะ (coaching) พร้อมกับการ
ส่งเสริมให้ พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.การจัดสวัสดิการและผลตอบแทน
ผลประโยชน์ ตอบแทนจะถูกออกแบบเพื่อใช้เป็น กลยุทธ์ใ นการจูงใจเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความ
ต้องการและคุณลักษณะพื้นฐานแตกต่างกัน การจัดสวัสดิการแบบคาเฟ่ทีเรีย (cafeteria) ที่กาหนด
งบประมาณของแต่ละบุคคล และให้พนักงานเลือกประเภทสวัสดิการที่ต้องการด้วยตนเอง เริ่มได้รับความ
สนใจมากขึ้น นอกจากนี้การบริหารผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติมากขึ้น
4.การจูงใจ
การจัดสวัสดิการด้านการศึกษาต่อในระดับสูง การฝึกอบรม และผลตอบแทนที่จูงใจจะเป็นปัจจัย
สาคัญที่บุคลากรให้ความสนใจ รวมทั้งการบริหารจัดการที่ให้พนักงานมีอานาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดเห็นและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และนักทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องมีภารกิจร่วมกันมากขึ้นแทนการ
แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน และการบริหารจะให้ความสาคัญต่อบุคลากรที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งทาให้การ
จัดการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ถูกออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ง่าย แนวคิดนี้จึง
ไม่ต่างจากแนวคิดการบริหาร ธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่ยึดติดกับการบริหารแบบมุ่งเน้น
วิธีการหรือกระบวนการ มากกว่าการมุ่งเน้นผลลัพธ์
การกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต 2 ดาเนินการโดยการนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องที่เกี่ยวข้องใน 4 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล(Agenda Based) ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก(Function Based) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด(Cluster
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Based) และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Area Based) ในที่นี้ขอยกแผนพัฒนา หรือนโยบายบางส่วนที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12

(พ.ศ.2560-2564)

ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและ
วางรากฐาน ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง การพัฒ นาประเทศในระยะของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด “หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่จ าเป็ น ส าหรั บ การพัฒ นาที่ยั่ งยื นซึ่งมุ่งเน้ นการพัฒ นาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สั งคมไทยเป็นสั งคม
คุ ณ ภาพ มี ที่ ยื น และเปิ ด โอกาสให้ กั บ ทุ ก คนในสั ง คมได้ ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามสุ ข และอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
สมานฉันท์
2) ยึ ด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒ นาคนให้ มีค วามเป็ น คนที่ส มบู ร ณ์ มีวินั ย ใฝ่ รู้ มี ความรู้ มีทั กษะ มี ความคิ ดสร้างสรรค์ มีทั ศนคติที่ ดี
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี จ ริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม พั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย และเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ สั ง คม
ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
เหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จ ะบรรลุ ใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อน การเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
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นโยบายรัฐบาล
ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่
ข้อ1 ข้อ 3 (3.5,3.6) ข้อ 4 (4.1-4.10) ข้อ 5(5.5) ข้อ 6 (6.1,6.2) และข้อ 10 (10.1,10.3,10.4,10.5)
สาระสาคัญ ดังนี้
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
“ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธ รรมอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ทั่ ว ถึ ง และเสมอภาค
เป็น กาลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรั บการพัฒนาประเทศ ที่ส อดคล้ องกับหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
4. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ
5. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการ
กระจายอานาจสู่ภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดาเนินการ
ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย่ า งมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคาสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้น พื้น ฐานดาเนิ น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้ มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ าสู่ ยุค ของการ
เปลี่ ย นแปลงการจั ดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒ นาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่ ม
เป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึ งกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผู้ อื่ น มั ธ ยั ส ถ์ อดออม โอบอ้ อมอารี มี วิ นั ย รั ก ษาศี ล ธรรม และเป็ น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีห ลั กคิดที่ถูกต้อง มีทั กษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต สู่ ก ารเป็ น คนไทยและพลโลกที่ มี ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง เป็ น นวั ต กร รม นั ก คิ ด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
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3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริห ารจั ดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ ทุกภาคส่ว นมีส่ วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้ เรีย น เป็น บุ คคลแห่ งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัด
การเรี ยนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรีย นเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี
4. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่ ว นบุคคล คิ ดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภ าวะผู้ นา
ทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5.
สถานศึ ก ษา มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารงานและจั ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูล สารสนเทศและการวิจั ย และพัฒ นาในการขับเคลื่ อนคุณ ภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและ
การจั ดการศึกษาให้ ส ถานศึกษา บริ ห ารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล สารสนเทศที่มีประสิ ทธิภ าพ กา กั บ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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นโยบายที่ 4
สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. บทนา
การปรั บ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต และพัฒ นาผู้ บริ ห าร ครู และบุค ลากรทางการศึ กษาทุ ก ประเภท
ตั้ ง แต่ ก ารจู ง ใจ คั ด สรร ผู้ มี ค วามสามารถสู ง ให้ เ ข้ า มาเป็ น ครู คุ ณ ภาพ มี ร ะบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
สมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาท
จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ร ะหว่างกัน รวมถึงการพัฒ นาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้ สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็น
ระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนา
ครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้
สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากาลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนา Digital Platform
มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทาฐานข้อมูลกาลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ
ครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกาลังคนได้อย่างต่อเนื่อง
2. เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
1. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา
ครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน
และความต้องการครู
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(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกาหนดสมรรถนะครู
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี
ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) กาหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทา
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กาหนด
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้
ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
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(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face
Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี
(ประเมิน 360 องศา)
3.3 นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่
มีความแตกต่าง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
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วิสัยทัศน์
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพื้นฐาน ความเป็นไทย
คานิยามวิสัยทัศน์
1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หมายถึง การจัดการศึกษาให้ประชากร
วัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พื้นฐานความเป็นไทย หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติและหลักคิดที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3. ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่
เน้นผลสัมฤทธิ์
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย มีความเข้มแข็งอดทน
และสามารถพึ่งตนเองได้
7. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนในวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
2. เร่งรัด ติดตาม ให้ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ
3. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เรียนในสถานศึกษา
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร สถานศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นพลเมืองดีของชาติ
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
8. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
10. ส่งเสริม และพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
11. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีความรู้ ทักษะด้าน
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
12. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ แบบ Face-to-Face Training
13. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ให้เป็นมืออาชีพ ผ่าน
ระบบ Digital Technology
14. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่และสถานศึกษาแบบบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
15. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
16. ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
17. กากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
18. สร้างระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
19. สนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency
Assessment)
20. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
21. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional
Learning: SEL) ในทุกช่วงวัย
22. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา
23. สร้างกลไกการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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24. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
25. ส่งเสริมให้สถานศึกษามี One school: One innovation: One career (1 สถานศึกษา 1
นวัตกรรม 1 อาชีพ)
26. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
27. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค่านิยม
“ รักษ์ความเป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล สานความร่วมมือ “
คานิยาม
รักษ์ความเป็นไทย หมายถึง การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย
ตามสังคมพหุวัฒนธรรม
ใจบริการ หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพ
ผู้อาวุโส การอานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ
ยึดหลักธรรมาภิบาล หมายถึง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
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สานความร่วมมือ หมายถึง การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับชุมชน
องค์กรของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. สร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษา อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐาน
2. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาทุกคน จนจบการศึกษาภาคบังคับ
3. นาเทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อมัลติมิเดีย มาใช้กับกระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา
อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
ภาพแห่งความสาเร็จ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ นาสู่การ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศ สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียน มีความรู้ มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักการเรียนรู้ สาเร็จการศึกษาภาคบังคับ ดาเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย “
----------------------------------------------------
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