
สพฐ. กระทรวง รฐับาล
ยุทธศาสตรร์ะยะ

เรง่ดว่น

ยุทธศาสตรป์ฏริปู

การศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน

1. นกัเรียนมสีมรรถนะส าคัญ 
สู่มาตรฐานสากล

1. การเตรียมความพร้อมนกัเรียนระดับกอ่น
ประถมศึกษาทกุคน มพีฒันาการเหมาะสมตาม
วยัและมคุีณภาพ

จดักจิกรรมเตรียมความพร้อมนกัเรียนกอ่นประถมศึกษา
ใหม้พีฒันาการเหมาะสมตามวยั

นกัเรียนกอ่นประถมศึกษาทกุคน 
มพีฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ 
และสติปญัญาทีส่มดุลเหมาะสมกบัวยัและ
เรียนรู้อยา่งมคีวามสุข

ขอ้ 2,4 ขอ้ 2,25 ขอ้ 4.4 ยทุธศาสตร์ที ่1

2. เร่งรัดนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1 
ต้องอา่นออกเขยีนได้

เสริมสร้างความสามารถด้านการอา่นและการเขยีนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1

นกัเรียนจบประถมศึกษาปทีี ่1 ทกุคนอา่น
ออกเขยีนได้มกีารประเมนิผลทีเ่ปน็รูปธรรม

ขอ้ 2,3 ขอ้ 2,25 ขอ้ 4.4 ขอ้ 1 ยทุธศาสตร์ที ่1

3. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3 มี
ความสามารถด้านภาษาอา่นออกเขยีนได้ด้าน
ค านวณ และด้านการใชเ้หตุผลทีเ่หมาะสม

เสริมสร้างความสามารถนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3 
ด้านภาษาอา่นออกเขยีนได้ ด้านค านวณ และด้านการใช้
เหตุผลทีเ่หมาะสม

ค่าเฉล่ียร้อยละของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปทีี ่3 ของการสอบ NT เพิม่ขึน้
ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 3

ขอ้ 4.9  ขอ้ 2 ขอ้ 1,2,3 ยทุธศาสตร์ที ่1

4. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 ชัน้
มธัยมศึกษา
ปทีี ่3 และมธัยมศึกษาปทีี ่6  มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิม่ขึน้เฉล่ียไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 3

1. เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เร่ืองและส่ือสารได้ และส่งเสริมการ

อ่านให้เข้าถึงนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเร่งแก้ไขปัญหา

การอ่านของนักเรียน

2. เสริมสร้างความสามารถ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้

ทางคณิตศาสตร์ ในชีวติประจ าวนั เน้น Collaborative 

Problem Solving 

ค่าเฉล่ียร้อยละของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปทีี ่6 ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 
และมธัยมศึกษาปทีี ่6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยรวมเพิม่ขึน้ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 3

ขอ้ 4.9  ขอ้ 2 ขอ้ 1,2,3 ยทุธศาสตร์ที ่1

3. เสริมสร้างความสามารถและทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั

4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัดกิจกรรมทีม่ีประสิทธภิาพ

ของแต่ละกลุ่มสาระ เผยแพร่ให้ครูน าไปปรับการเรียนการสอน
5. ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรมให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจรากเหง้าความเป็น

ชาติไทย ความเป็นประชาธปิไตยทีม่ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และวถิีชีวติวฒันธรรมไทย

6. พัฒนาเทคนิคการวดัและประเมินผลทัง้ระบบทีเ่น้นการ

สร้างข้อสอบเชิงคิดวเิคราะห์ และ การประเมินผ่านระบบ

ออนไลน์

ความเชื่อมโยงของจดุเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลอ้งกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยทุธศาสตร์ปฏริูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จดุเน้นที ่1  ดา้นผู้เรยีน

จดุเน้น แนวทาง กิจกรรม ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

สอดคลอ้งกับนโยบาย



สพฐ. กระทรวง รฐับาล
ยุทธศาสตรร์ะยะ

เรง่ดว่น

ยุทธศาสตรป์ฏริปู

การศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน

ความเชื่อมโยงของจดุเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลอ้งกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยทุธศาสตร์ปฏริูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จดุเน้นที ่1  ดา้นผู้เรยีน

จดุเน้น แนวทาง กิจกรรม ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

สอดคลอ้งกับนโยบาย

5. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 
ถงึชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 ได้รับการส่งเสริมใหม้ี
แรงจงูใจสู่อาชพี ด้วยการแนะแนวทัง้โดยครู
และผู้ประกอบอาชพีต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์
เกา่สถานประกอบการ) และได้รับการพฒันา
ความรู้ทกัษะทีเ่หมาะสมกบัการประกอบอาชพี
สุจริตในอนาคต

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ถึงมัธยมศึกษาปีที ่6 ต้อง

เลือกเรียนวชิาเสริมเป็นสาขาวชิาชีพ เพือ่การวางแผนอาชีพใน

อนาคตได้

2. เชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวชิาชีพ ให้ตรงความ

ต้องการของท้องถิน่และประเทศชาติ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ 

แนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้แก่

นักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนือ่ง และ

เป็นรูปธรรม เพือ่ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตัวเอง สามารถ

วางแผนชีวติด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต 

รวมทัง้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยูร่่วมกับผู้อืน่

ได้อย่างมีความสุข

4. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวชิาสามัญ

ในระดับมัธยมศึกษา

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 ถงึ
มธัยมศึกษาปทีี ่6 ทกุคนได้รับการพฒันา
ความรู้ทกัษะทีเ่หมาะสมกบัการประกอบ
อาชพีสุจริตในอนาคต

ขอ้ 3 ขอ้ 4,9,25 ขอ้ 4.1, 4.4 ขอ้ 2,3 ยทุธศาสตร์ที ่1
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ความเชื่อมโยงของจดุเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลอ้งกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยทุธศาสตร์ปฏริูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จดุเน้นที ่1  ดา้นผู้เรยีน

จดุเน้น แนวทาง กิจกรรม ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

สอดคลอ้งกับนโยบาย

6. นกัเรียนมทีกัษะชวีติ ทกัษะการคิดวเิคราะห์
 คิดสร้างสรรค์ และทกัษะการส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรค์อยา่งนอ้ย 2 ภาษา ทกัษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เปน็เคร่ืองมอืในการ
เรียนรู้เหมาะสมตามชว่งวยั

1. ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนภาษาองักฤษใหเ้นน้
ทกัษะการส่ือสาร
2. ส่งเสริมสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ตามรูปแบบ/ทางเลือกทีเ่หมาะสม
3. ใชส่ื้อและโปรแกรม ICT เปน็ตัวขบัเคล่ือนส าคัญในการ
พฒันาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน
4. จดัระบบเครือขา่ยและสร้างความเขม้แขง็กลไกการ
ปฏรูิปการเรียนการสอนภาษาองักฤษร่วมกบั
สถาบนัอดุมศึกษา และสถาบนัผลิตครู/หนว่ยงานทีม่ ี
ความเชีย่วชาญ
5. จดัต้ังศูนยอ์าเซียนและโรงเรียนศูนยเ์ครือขา่ยเพิม่ขึน้
ครบทกุเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
6. พฒันาโรงเรียนตามมาตรฐานสากล

1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จ าแนกระดับ
 - โรงเรียนทีม่คีวามพร้อมสูง เพิม่ขึน้ไมน่อ้ย
กวา่ ร้อยละ 5
 - โรงเรียนทีม่คีวามพร้อมปานกลางเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 3-5
 - โรงเรียนทีม่คีวามพร้อมนอ้ย เพิม่ขึน้ ร้อย
ละ 2-5
2. นกัเรียนมคีวามสามารถด้านทกัษะ 
การส่ือสารภาษาองักฤษตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 - โรงเรียนทีม่คีวามพร้อมสูง ร้อยละ 80 
 - โรงเรียนทีม่คีวามพร้อมปานกลาง
ร้อยละ 50
 - โรงเรียนทีม่คีวามพร้อมนอ้ย ร้อยละ 30

ขอ้ 1, 2, 3 ขอ้ 2,7,25, 
26

ขอ้ 4.1, 4.4,
4.8, 4.9

ขอ้ 5 ยทุธศาสตร์ที ่1

3. นกัเรียนทกุคนทีไ่ด้รับการพฒันาใหม้ี
คุณลักษณะผู้น านกัเรียนอาเซียน
 - ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนทีไ่ด้รับ
การพฒันาตามมาตรฐานสากล
 - จ านวนศูนยอ์าเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือขา่ยเพิม่ขึน้ครบทกุเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
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ความเชื่อมโยงของจดุเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลอ้งกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยทุธศาสตร์ปฏริูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จดุเน้นที ่1  ดา้นผู้เรยีน

จดุเน้น แนวทาง กิจกรรม ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

สอดคลอ้งกับนโยบาย

7. ปรับหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 1. ทบทวนหลักสูตรในเร่ืองเปา้หมาย โครงสร้างเวลาเรียน
 สาระการเรียนรู้ทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที ่21 
2. ปรับกระบวนทศันใ์นการบริหารจดัการหลักสูตร
3. ปรับวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรียนใหเ้ชือ่มโยง
ต้ังแต่ระดับหอ้งเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. จดัต้ังชมุนมุนกัวดัและประเมนิผลการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
แหง่ประเทศไทย เพือ่สร้างความเขม้แขง็ด้านการวดัและ
ประเมนิ

มแีนวปฏบิติัในการบริหารจดัการหลักสูตร
สถานศึกษาทีม่ปีระสิทธภิาพ
- มขีอ้สรุป/แนวปฏบิติัในการปรับหลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน
- มแีนวทาง/วธิกีารวดัและประเมนิผลการ
เรียนใหเ้ชือ่มโยงต้ังแต่ระดับหอ้งเรียน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- สมาชกิชมุนมุนกัวดัและประเมนิผลการ
เรียนทกุคนมคีวามเขม้แขง็ด้านการประเมนิ

ขอ้ 1,3 ขอ้ 2,25 ขอ้ 4.1,4.3,
4.4

ขอ้ 3 ยทุธศาสตร์ที ่1

2. นกัเรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรม รักสามคัคี 
ปรองดอง สมานฉนัท ์รักชาติ
 ศาสน ์กษตัริย ์ภมูใิจ ใน
ความเปน็ไทย หา่งไกลยา
เสพติด มคุีณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมทีเ่หมาะสม

ส่งเสริมพฒันานกัเรียนใหม้คุีณธรรม จริยธรรม
 รักความเปน็ไทยหา่งไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทกัษะทางสังคมด้วยวธิกีารที่
หลากหลายและเหมาะสม

1. จดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนใฝ่
ดีและอยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้ 
2. จดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
มทีกัษะการแกป้ญัหาและอยูอ่ยา่งพอเพยีง 
3. จดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
มคีวามมุง่มัน่ในการศึกษาและการท างาน และสามารถ
ปรับตัวเขา้กบัพหวุฒันธรรมบนพืน้ฐานวฒันธรรมทีดี่งาม
ของไทย
4. สร้างความตระหนกัและเสริมสร้างค่านยิมหลักคนไทย 
12 ประการ

ระดับความส าเร็จการด าเนนิกจิกรรมให้
ผู้เรียนมค่ีานยิมหลักคนไทย 12 ประการ 
ครบทกุตัว สอดคล้องตามชว่งวยั

ขอ้ 1,2,6 ขอ้ 3, 20, 
24, 25

ขอ้ 1, 4.4 ยทุธศาสตร์ที ่1

3. นกัเรียนทีม่คีวามต้องการ
พเิศษได้รับการส่งเสริมและ
พฒันาเต็มตามศักยภาพเปน็
รายบคุคล

พฒันาและส่งเสริมเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ
ใหส้ามารถพฒันาได้เต็มตามศักยภาพเปน็
รายบคุคล

1. ส่งเสริมสนบัสนนุเด็กพกิารได้รับการพฒันาศักยภาพ
เปน็รายบคุคล 
ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลายตามหลักวชิา
2. ส่งเสริมสนบัสนนุเด็กด้อยโอกาสและเด็กในพืน้ทีพ่เิศษ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรและอตัลักษณ์แหง่ตน

1. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษทีไ่ด้รับโอกาสใหส้ามารถ
พฒันาได้เต็มตามศักยภาพ
2. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษผ่านการพฒันาตามศักยภาพ
เปน็รายบคุคล

ขอ้1/2,3 ขอ้ 2,4,25 ขอ้ 4.1 ,4.2,
4.4, 4.10

ยทุธศาสตร์ที ่1



สพฐ. กระทรวง รฐับาล
ยุทธศาสตรร์ะยะ

เรง่ดว่น

ยุทธศาสตรป์ฏริปู

การศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน

ความเชื่อมโยงของจดุเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลอ้งกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยทุธศาสตร์ปฏริูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จดุเน้นที ่1  ดา้นผู้เรยีน

จดุเน้น แนวทาง กิจกรรม ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

สอดคลอ้งกับนโยบาย

3. ส่งเสริมสนบัสนนุนกัเรียนทีม่คีวามสามารถพเิศษ ใหม้ี
ความเปน็เลิศ ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยพีืน้ฐานทาง
วศิวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กฬีา ดนตรี และ
ศิลปะ
4. ส่งเสริมสนบัสนนุนกัเรียนทีเ่รียนภายใต้การจดั
การศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บคุคล 
องค์กรวชิาชพี องค์กรเอกชน องค์กรชมุชน และองค์กร
สังคมอืน่ และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพฒันาอยา่งมี
5. ส่งเสริมสนบัสนนุเด็กกลุ่มทีต้่องการการคุ้มครองและ
ชว่ยเหลือเปน็กรณีพเิศษ ได้รับการคุ้มครองและชว่ยเหลือ
เยยีวยา ด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย
6. ส่งเสริมสนบัสนนุเด็กวยัเรียนในถิน่ทรุกนัดาร ได้รับ
การศึกษาและพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ


