
ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กฎหมายและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
           5.2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย 
ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์  สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  
     ได้กําหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบ ทั้งในเรื่อง 

สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจดัการศึกษา 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดที ่2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการ
ศึกษาท่ีกําหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือ  
มีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสําหรับ  
คนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
สิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)  
               เป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เน้นนําหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ยึดทางสายกลาง
บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี  รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล  มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต  เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  โดยยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย ดังนี้  

1) พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา  
2) สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
3) พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม

คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
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นโยบายของรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
 ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ
กับผู้คะนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถานบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึก
และความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
จริงเกี่ยวกับพระมหากษั ตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้
เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมของแรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
 ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความ ใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา 
และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเ ปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้วยโอกาส  จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี สิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบและนอก
โรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ อให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การ แก้ปัญหาการรับฟังความเห็น
ผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุ นให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนก ารเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนั บสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิด
พ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้
มีน้ําใจนักกีฬา มี วินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ .ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นกําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึง
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
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  6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดทําไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 ที่ให้ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงานรวมทั้งนํา
แหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด  
ไม่ซ้ําซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของ
ประเทศเกินความจําเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบัติ ค วบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวง  
จนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
 ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกัน
หรือมีเส้น การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุ งวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครั ฐ แบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับ
ความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
เชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้ องเดินทางเข้า
มายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง
ตามท่ีชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึง
ตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)  และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ที่สมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางาน
อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ 
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักกา รเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอ นุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของ
ภาครัฐและประชาชน 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตร ี
ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ 
โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่ว
ประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษา ธิการไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม 

ทัศนคติในการท างาน 
 เหตุผลความจําเป็น ที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) และ
รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไ ม่ปกติ ต้อง
ช่วยกันยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานการปฏิรูป
ทุกเรื่องเริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของ
ความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิ รูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะ  
ปานกลาง และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของ
นักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ 
ต้องขอทุกคนสละเวลามากข้ึน เพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องทํา ต้อ งการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้อง
สื่อสารกันเพื่อลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน 

แนวคิดในการท างานของส่วนราชการ 
 ส่วนราชตั้งแต่ระดับพื้นท่ี จะต้องดําเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตคว ามรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ  
มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การทํางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ ตลอดจนผู้บริหาร
ระดับสูง  

เนื่องจากมีช่วงเวลาจํากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธี การทํางานให้
รวดเร็วและทํางานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนการดําเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

1) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วตรงตามนโยบาย 
2) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 
3) งานที่ดําเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น 

(1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดําเนินการ 
(2) งานที่เพ่ิมและใช้เวลาปรับงบประมาณดําเนินการ 
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 
1. ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 
2. ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่ง

กว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า 
3. ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี  

กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนํากระแสพระราชดํารัส
มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดํารัส
ทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็ นเส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
ต่อไป 
แนวนโยบายของนายยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวง  
ศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้ 

1. ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป 

2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา 
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา สามารถเข้าทํางานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ 

6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9. นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

 

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่ 

1.1 ต้องเข้าใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกําหนดรายละเอียดของงาน 
     หลักงานรอง และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ 
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง

หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้
ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา 
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1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ 
     วิเคราะห์ จะช่วยให้การแก้ปัญหามีความแม่นยํามากขึ้น 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาในการดําเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการ

แก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อ แม่ ปัญหาอยู่ที่
สภาวะแวดล้อมซึ่งบางครั้งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
3.1 ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ   

      รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า  

       พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการ  
       ดําเนินการ หรือให้การสนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และ 
       ความสําคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้ให้เข้าใจหลักการแนวคิดของ   
      โครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 
3.3 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน  

      ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการ 
   ดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไป 
3.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 

      และสถาบันหลักของชาติ 
4. งบประมาณ 

4.1 งบลงทุน 
      1) ให้เตรียมการดําเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
      2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดําเนินการตามแผนที่กําหนดให้เกิด  
          การกระจายงบประมาณในพื้นที่ 

                    4.2 งบกลาง 
                           1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าท่ีจําเป็น 
                           2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                    4.3 การใช้งบประมาณในการดําเนินงาน ต้องเป็นไปตามความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวง
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใส
และถูกต้อง 
 4.4 งานบางโครงการที่มีการบูรณาการตามแผ นงบประมาณบูรณาการนั้นๆ ให้มี
การบูรณาการกับกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 5.เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
 5.1 จัดให้มีช่องทางด้านการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามา
ช่วยปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1)  สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน 
 2)  ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยัง
หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 
 3)  ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 
 5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์ อาทิ 
 1) เสมาเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน 
 2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชน 
 6. อ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
                  กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร
การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุก หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุง หรือทําการ ซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอมา ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) มีการจัดระบบและกําหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว  
3) สํารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลําดับขั้นอย่างรวดเร็ว 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
         การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษา

ให้ครบวงจร เช่น ร่วมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษ าเข้าทํางานร ะหว่าง
ทําการศึกษา และการรับเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ  ของแต่ละส่วนราชการ  

8.1  ให้มีกรทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน 
8.2  กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
8.3  กําหนดความต้องการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง 

 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
                    9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
                    9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ  
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 10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
                    ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้ และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง  ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

11. ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมี
ประสิทธิภาพ 

11.1  ให้มีการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) 
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

11.2 จัดม ีCEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
     ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทําให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
13.1  ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 
13.2  ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

และสถานศึกษาทุกระดับ 
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา

ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปัญหาภัย
คุกคามของแต่ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ 

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
14.1 ให้น้อมนํากระแสพระราชดํารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานสอนของครู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อ 

การเรียนรู้ 
14.3 และเข้าร่วมกิจกรรที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิด

การผ่อนคลายและมีความสุข 
15. การประเมินเพื่อมีวิทยาฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
     ให้จัดระบบการประเมินผล ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยาฐานะและภาระงาน

ของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และทักษะชีวิต 

16. การแก้ปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้และสนับสนุนการดําเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสารฝัน
การกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
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17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการทําระเบียบข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็น

ระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นร ายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่
ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต 

1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตําแหน่งหรือเรียกรับเงนิเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย 
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 
1) ดําเนินการสอบสวนหาผู้กระทําความผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
2) ทําการตรวจสอบช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และทําการแก้ไข 
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก  

1.3 ดําเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด  ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตามลําดับชั้นต้องมีส่วนรวมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทําผิดดังกล่าว 

2. นโยบายด้านสวัสดิการ 
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2 ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูแลละบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน  
ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 

3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( สพฐ. ) ขยายผล
โครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน 

3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูก
จิตสํานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้รถการทิ้งขยะรู้จัดการคัดแยกประเภทขยะ และการจัดการขยะให้
ถูกต้อง 

4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิ์ภาพ ดังนี้ 
4.1 ระบบจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและ

ความจําเป็นของหน่วยงาน 
4.2 ระบบซ้อมบํารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ้อมบํารุง ตรวจสอบวงรอบ

การใช้งาน กําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมดยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ้อม
บํารุง 

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อานไม่ออกเขียนไม่ได้ 

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
โดยใช้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง ( Brain Based learning : BBL) 

2) กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
1) ต้องมีฐานเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 
2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือ

ออกไปทํางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็น
ระบบ 

3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพิ่ม 

ภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ 
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นตาม

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข 
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท้องจําเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทาน

ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 

   โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ ร่วมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 

5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) 

และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (LIT) 

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 
    ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมข้ึน

ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จาก
ส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครู หรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 

      
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 - 2563) 
 ปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไปสู่ผลสําเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงกําหนดยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2558 - 2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของ
รัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมื องดี มีความรู้ ความสามารถ และส่งผลดี
ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยมียุทธศาสตร์



 

 

24 

ปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
 
 ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน  ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่ 

1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม .1 - 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริม

เป็นสาขาวิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้  
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้

อย่างแท้จริง 
ยุทธศาสตร์ที่ต้องด าเนินการตลอดยุทธศาสตร์จนถึง พ.ศ. 2563 
1. ยุทธศาตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน 

  1. ปฏิรูปหลักสูตร ตํารา หนังสือเรียน 
  2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
  3. ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 
  4. ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  5. ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 2. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
  1. ปฏิรูประบบการสรรหา 
  2. ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  3. ปฏิรูประบบการพัฒนาครู 
  4. ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ 
 3. ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
  1. ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
  2. ปฏิรูประบบวางแผน 
  3. ปฏิรูประบบงบประมาณ 
  4. ปฏิรูปโครงสร้างอํานาจหน้าที่ 
  5. ปฏิรูประบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
  6. ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 



 

 

25 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย  มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน  มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม  เป็นพื้นฐานสํา คัญในการ
เรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป  และการดํารงชีวิตในอนาคต  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงกําหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และ
การคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน 
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ได้เป็นอย่างดี       

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มขี้อมูล สารสนเทศและ 
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทํา การมีส่วนร่วม และการ
ประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
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9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะ
จูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้
การศึกษานําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง  และโรงเรียนขนาดเล็กท่ี
ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
 เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของประเทศและโลก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ผลผลิตจุดเน้น  และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล 

และนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม

การทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานบูรณาการการทํางาน เน้นการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
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มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ทั่วถึง                                                  
                                      ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล 
และนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
   1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ 
       1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ  และ
การประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต 
รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
   1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
 1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่
มาตรฐานสากล 
 1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภทให้มีประสิทธิภาพ  
 1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ 
 1.2.3 ส่งเสริมการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร  
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบการ
ทดสอบกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด
คุณภาพแก่ผู้เรียน 
 1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
 1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ในระดับมัธยมศึกษา 
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 1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลหลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับและสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน  
 

2. สร้างแนวร่วมการกํากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม 
และสาธารณชน 
 2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
                    ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจําเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของพ้ืนที่ 
ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุก
ตําบล 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทัง้ที่จัดเองและสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีงานทําของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือเป็นช่องทางในการเลือก
ประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ 
รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการ
จําเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ เป็นการเฉพาะตามสภาพ
ของพ้ืนที่ (พ้ืนที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 
 2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 
 2.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให้ผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
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 2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธ์ 
 2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
สําหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่
ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  
 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3 คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมี
วัฒนธรรมการทํางานทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ที ่6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์ 
1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 
    1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 
    1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวนครูไม่เพียงพอ 
    1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย 1 รายวิชาใน
โรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีคุณวุฒิที่เหมาะสม  ช่วยสอนใน
โรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 
 1.4 ประสานและส่งเสริมการทํางานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดหา 
ผู้มาช่วยเหลือการทํางานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การสอน การสอน
คิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ทั้งในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
 2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน      
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
   4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์  
   4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
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5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็น
ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผน สรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจําเป็นของโรงเรียนและสังคม 
 6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน 
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานบูรณาการการทํางาน เน้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
กลยุทธ์ 
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 
 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความสามารถและมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 บูรณาการการทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง เพ่ือส่งเสริม
ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 
 1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 2.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจําเป็นและประโยชน์ของการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา 
 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของโรงเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร 

2.1.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก 
 2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อผล
การดําเนินงาน 
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   4.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์คณะบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ที่นักเรียนในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 
 4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับองค์กร องค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลผลิต 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการดําเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

 

 โดยมีหน่วยกํากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรฐับาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
จุดเน้น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดจุดเน้นการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ 
ด้านคํานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  



 

 

32 

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 

 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน 

และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามหลักวิชา 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการ
วัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ

อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
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 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 
 2.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม  
 
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

 3.1 สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 

3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนทํา
แผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

3.1.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

 3.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทุกระดับท้ัง
ส่วนกลาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทุกระดับ 
ทั้งส่วนกลาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
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ตัวช้ีวัด 
 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่กําหนดไว้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงกําหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
 

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 
1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
    ตัวชี้วัด 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับ 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3-5 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2-5 

 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่
กําหนด 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางร้อยละ 50 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นํานักเรียนอาเซียน 
 ร้อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
 จํานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพ่ิมข้ึนครบทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการเรียน ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการ

ประเมิน 
 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

 ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย 
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3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 
 ครูกลุ่มเป้าหมายจานวน 123,688 คน มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่กําหนดในระดับ

ดีขึ้นไป 
 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ จํานวน 225 เขต สามารถนิเทศและ

ช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากลุ่ม 10% ล่างจํานวน 3,000 

โรงเรียน ได้รับการพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียน

ดีประจาตําบล) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 
ในระดับดีข้ึนไป 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

4. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ  
มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จํานวน 225 เขต มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการ

กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

 สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง) ในโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน นิติ
บุคคล มีความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจที่ร้อยละ ๕๐ 
2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากข้ึนไป 
ร้อยละ 80 

 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 ผ่าน 
การรับรองคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกแห่งมีผลงาน
ที่เป็นเลิศ 

.................................................... 
 
 


