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นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่  23  สิงหาคม  2554  โดยมีจุดมุ่งหมาย 3  

ประการ คือ 
ประการที่หนึ่ง เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 

ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
และสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย  ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย 

ประการที่สอง เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก 
นิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

ประการที่สาม เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์โดยสร้าง 
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง 

     ดังนั้น ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ 

1. นโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษา ได้แก่ 
       1.1 เร่งน าสันติสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดยน้อมน ากระแสพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี  โดยเน้นการส่งเสริมความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นท่ี อ านวยความยุติธรรมอย่างท่ัวถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ การบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง
พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 
     1.2  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียน
น าร่องส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการ
ให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  2. นโยบายการศึกษา 
     2.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการ
ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้ง
ความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษต่างประเทศและ
ภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับขึ้นโดยวัดผล 
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จากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดี
เพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก 
พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุง
โครงสร้างระบบบริหารการศึกษา  โดยการกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่ให้สมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
  2.2   สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึง   การสร้างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกาย
และการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน 
จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษา และการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา 
   นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และอาชีวศึกษาชั้นสูง 
โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะ
เลี้ยงตัวได้พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มี
ระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต 
       2.3  ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู  ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่ อิงขีดความสามารถและ             
วัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง 
แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษา      
  2.4 จัดการศกึษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ
สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรม
อาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้
สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพ่ือฝึกฝน
ช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน 
      ทั้งนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
และสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 
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                2.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดย
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการศึกษา 
ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้ องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 
     2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทางปัญญาและ
นวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจ     
ฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยส าหรับสาขาวิชาที่จ าเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัย ของ
ชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
     2.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหาร เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 
 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทบนพ้ืนฐานที่ว่า ประชาชนที่
เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน        
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
เทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก        
โดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ อันได้แก่  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท      
 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค    
 3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง    
 4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ          
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  

 6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
 7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
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  ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือน าหลักการสู่ การปฏิบัติ 
ดังนี้              
  1.  ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู้เรียน      
  2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศด้วยการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่         
  3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพให้แข่งขันได้ใน
ระดบัสากล 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดกรอบแนวคิดว่า 
การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษา จะต้องน าไปสู่การเตรียมประชาชนคน
ไทยในอนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยยึดนักเรียน เป็นศูนย์กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งใน
เมืองและชนบท            

         

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557   กล่าวคือ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  
  1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                

  2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา      
  3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
  4. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา       
  5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก      
  6. การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

 7. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน 
  9. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       
  10. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
  11. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน        
  12. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา        
  13. ส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนระดับต าบลมีงานท า       
  14. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก       

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค  
  1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     ที่ไม่เรียนต่อ และนักเรียนพักนอนในพ้ืนที่ยากล าบาก       
 3. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม       
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ    
 5. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   
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         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ       
  2. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา (คืนครูให้นักเรียน)     
  3. ครูคลังสมอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  
1. การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base) 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน (Output) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด 

จุดมุ่งหมาย 4 ประการ ดังนี้           
  1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล        
   1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 เพ่ิมศักยภาพ
นักเรียนด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
   1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดค านวณท่ีซับซ้อนขึ้น     
   1.3 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
   1.4 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก           
  2.  การลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา      
   2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชนบท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ โรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนขนาดเล็ก       
   2.2 นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ            
   2.3 นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และนักเรียน
พิการในโรงเรียนเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ      
  3.  ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
และครูให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ  มีศักยภาพสูงด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จากองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารตามความต้องการ
จ าเป็นในระหว่างวันหยุดหรือปิดภาคเรียน     
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  4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง  
   4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนและช่วยเหลือ
แก้ไขการด าเนินงาน หากโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย     
   4.2 สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือดูแลนักเรียน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม 
ร่วมกับสถานศึกษา  
  5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการ รวมทั้งบูรณาการการท างาน         
   5.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บูรณาการการท างานระหว่างส านัก และ
ส่งเสริม สนับสนุน การท างานของหน่วยงานในสังกัด โดยลดบทบาทการสั่งการ และเพ่ิมบทบาทใน การช่วยเหลือ สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล           
   5.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บูรณาการการท างานกับองค์กรภายนอกที่
ร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือลดช่องว่างการท างานระหว่างองค์กร 
 

นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนในโลก ยุคใหม่ และการ
พัฒนาครู ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
  2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จ านวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยง    กับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู เพ่ือขวัญและก าลังใจ       
  3. เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้  สร้างมาตรฐานการเรียน
การสอน และพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้ก าหนดทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือการมี
งานท า มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากข้ึน                                       
  5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และ
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  
  6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยรัฐก ากับ 
ควบคุมเท่าที่จ าเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน        
  7. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยรัฐก ากับควบคุม 
เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน         
  8. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้ความส าคัญกับความปลอดภัย การสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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  นอกจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 
(พ.ศ. 2555-2559)  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ. 2552-2559)  และแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้  ด้วยตระหนักดีว่าการศึกษายังมีโอกาสพัฒนาได้ในสังคมไทย เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
ยังคงคาดหวัง และให้ความส าคัญอย่างสูงต่อการศึกษาของบุตรหลานของตน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงตระหนักว่าในการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ต้องเน้นย้ าจุดเน้นที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาจาก ปีงบประมาณ   2556   และ
พัฒนาเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทาย 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และห่างไกล
ยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลด้วยการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองค์การ 
  องค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค        
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจสู่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการท างานภายในส านักต่าง ๆ     
  6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง 
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ผลผลิต 
  ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
  2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
  3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
  4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  
  5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  6)  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
  โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  

กลยุทธ ์
 

  จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด  กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 

  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้        
  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา  
เต็มตามศักยภาพ            
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ            
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา          
  กลยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
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จุดเน้นการด าเนินงาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้         
   1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข         
   1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 3 
   1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านการใช้
เหตุผล             
   1.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
   1.1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
   1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เหมาะสมตาม
ช่วงวัย              
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้       
   1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 
   1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย     
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with 
Special Needs)            
   1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน          
   1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ    
   1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ      
   1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
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          ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา       
              

  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)        
    2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
    2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ     
    2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา         
    2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้             
  2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ และ
แสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)  
    2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ
    2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ              
    2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม      
  2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)      
    2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ             
    2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม         
    2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ        
          

  3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)     
   3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลัก เพ่ือให้
สถานศึกษาท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
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    3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม     
    3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง โดย
มุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน  สร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ใช้บริการและสังคม         
    3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการและติดตามประเมินการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือนักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ        
   3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 
(Management with Quality and Standards)        
    3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน        
    3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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ทิศทางการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12     เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม

สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2558  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

พันธกิจพันธกิจ    
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ค่านิยมองค์กรค่านิยมองค์กร    ร่วมคิด ร่วมท า มุ่งมั่นพัฒนา จิตอาสาบริการ ประสานเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ  

  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์    
1. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

            2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองและพลโลก อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก  
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพและได้รับการส่งเสริม  เข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น 

          6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน     
  7. จัดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะสหวิทยาเขตได้ชัดเจน 
  8. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้  

  

  

  



                 แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

  

23 

 

  

  

  

  

กลยุทธ์กลยุทธ์     

  1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
                     6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  7. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดเน้นจุดเน้น  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 12  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

   1. สร้างสิทธิและโอกาสให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
   2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น และมีทักษะด้านวิชาการ 
  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ของโรงเรียนทุกระดับ    
  4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและวินัย แก่ผู้เรียนทุกคน 

          5. การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนทางด้านจิตสาธารณะ ทักษะทางสังคมที่เป็นสากลและการสื่อสาร 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
  7. พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  8. สหวิทยาเขตบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  9. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
11. การส่งเสริม ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองกลยุทธ์  
สพม.12  

1. สร้างสิทธิและ
โอกาสให้นักเรียน
พิเศษเรียนร่วมได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

- นักเรียนพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิเศษผ่านเกณฑ์
การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
- ร้อยละ 65 ของนักเรียนพิเศษท่ีจบ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

1 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น 
และมีทักษะด้าน
วิชาการ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (o–net) 
ของโรงเรียนทุกระดับ 
 
 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8 กลุ่มสาระ โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย สังคม และภาษาต่างประเทศ 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
ศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะภาษาท่ีสองและมีความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
 
 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
- ร้อยละ 80 ของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระท่ี
มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปเล่มให้สถานศึกษา
เลือกใช้อย่างหลากหลาย 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนรู้ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทางทักษะวิชาการ 
- นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- ร้อยละ 100   ของโรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีหลักสูตร
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
-  ร้อยละ 60 ของนักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

2 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองกลยุทธ์ 
สพม.12  

4. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยแก่
ผู้เรียนทุกคน 
5. การพัฒนา
พฤติกรรมผู้เรียน
ทางด้านจิตสาธารณะ 
ทักษะทางสังคมที่เป็น
สากลและการสื่อสาร 
 

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา 
 
 
- ส่งเสริมการด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความส านึก
ในความเป็นไทย 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ) 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,2,3 

6.สถานศึกษาทุกแห่ง 
มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในเข้มแข็ง และ 
ได้รับการรับรอง 
จากการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

- พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
- นิเทศ ก ากับ ติตาม ความก้าวหน้า
ของสถานศึกษา และให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายสหวิทยาเขต 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบ
องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอกได้รับการ
แก้ไขแทรกแซงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือการ
ด าเนินงานให้มีคุณภาพ 

4,7 

7. พัฒนาเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมให้เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยศูนย์
พัฒนาวิชาการ 
- พัฒนาระบบศูนย์พัฒนา
วิชาการให้มีความเข้มแข็ง 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากองค์กร
ภายนอก 

- สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 99 แห่ง 
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
 
- ร้อยละ 100 ของศูนย์พัฒนาวิชาการ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- ร้อยละ 100 ของศูนย์พัฒนาวิชาการมี
ความเข้มแข็ง 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากองค์กร
ภายนอกเพ่ิมข้ึน 

4,6 
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8. สหวิทยาเขตบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมี
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- พัฒนาการบริหารจัดการ  
สหวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้สหวิทยาเขตช่วยกัน
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
การศึกษาในรูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนา 

- ร้อยละ 100 ของสหวิทยาเขตสามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของสหวิทยาเขตร่วมกัน
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
- สถานศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาใน
รูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

4,6 

9. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี 
วิทยฐานะสูงขึ้น 
- คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระ
งานอ่ืนที่ไม่จ าเป็นและจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนเพียงพอ
เพ่ือให้ครูท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มที่ และมีโอกาสพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน 
- ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่งมีคุณภาพ
และคุณธรรม 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านระบบ IT 
- ร้อยละ 100 ของครูที่สามารถจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาที่ 2 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- ร้อยละ 60 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
- ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนบุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ 
ร้อยละ 30 
 

5 
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10. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

-พัฒนาการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

- ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกกลุ่ม/หน่วยมีการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ 
- ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกกลุ่ม/
หน่วย มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 มีผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
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11. การส่งเสริม ก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 

- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ
นิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ  
2 ครั้ง 
- เขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
- ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในการ
นิเทศ ติดตามผล 
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