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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วิสัยทัศน์ 
 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  ๒. ส่ง เสริ ม ให ้ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ร ิย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึง ป ร ะ ส ง ค  2 ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  ๓. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการที่เน ้นการม ีส ่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
  ๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค 
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
  ๕. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐานเน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษา  กระจายอ านาจและ ความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  ๖. พ้ืนที่พ ิ เศษ ได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที่  
  ๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร ์
                                                           
1 มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพ 
2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค  เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถ
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก ่๑) รักชาติ ศาสน  กษัตริย  ๒) 
ซ่ือสัตย สุจริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 
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  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

 

 

นโยบาย 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 
 
  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

หรือ “ศาสตร พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท  สันติวิธี ต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  
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ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร และความเป็นพลเมือง  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์    
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม  
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
   3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน 
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ในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
    3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
    3.๓ เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
    3.๔ เขตพ้ืนที่ชายแดน  
    3.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
    ฯลฯ 
 
  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม  

      ๑.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม 

  ๑. 2ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

  ๑.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
     ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ  
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
     ๒.2 ส ่งเสริมสน ับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได ้ตามช่วงวัย 
         ๒.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
     2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห  คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
     ๒.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
     2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร  
 
 
 
 
      

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  
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และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
     ๒.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศกึษา (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะสั้น  
     ๒.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
     ๒.๑0 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
      
 

    3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
     3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
     3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
และการสร้างสรรค นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 
 
 
 
 
 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
     4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
     4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
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  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
     1.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors) 
     1.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
     1.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
      ๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 

ฯลฯ 
    ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา 
     2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน   
 

 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
     1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     ๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย 
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 
     ๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ  
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  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     ๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
     1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรยีนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
     1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง    
     1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษา และองค คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ  
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    2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
     2.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค  
     2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
     2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
         3.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ นโยบายและเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความมั่นคง 

๒. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

๒. ด้านการผลิตพัฒนา
ก าลังคน และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

๔. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

๕. ด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๖. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

๑. ด้านความมั่นคง 

๕. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  

๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสาย
งานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ 

๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการ
ท างานแบบบูรณาการ  มีเครือขา่ยการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  กระจาย
อ านาจและ ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา  ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
และส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการส่งเสรมิ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา 
 

5. ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จดัการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรม
ราโชบายดา้นการศึกษา หรือ “ศาสตร พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร พระราชา” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน 
 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสรา้งวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท  สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท  สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร และความเป็นพลเมอืง  

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตรยิ  ผ่านหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร และความเป็นพลเมอืง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จรยิธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค  
 
 
  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้
ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  
ตามหลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มคีุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามหลักสตูร และค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพตดิ  
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร  ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม ่

3. พัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษ 
ให้เหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลีย่มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เขตพื้นท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท 
มีการพัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณุภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสม  
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับหลักสูตร  
ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม 

2 .  ส่งเสริมการเรียนการสอนใหผู้้เรยีนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่คา้ และภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย ๑ ภาษา 
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนผ่านเกณฑ การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลทุกระดับ  ให้มีคณุภาพ 
และมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมคีุณภาพและ
มาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรยีนรู ้ 2.1 พัฒนาผู้เรยีนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญัญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน 
ในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส ่งเสริมสน ับสนุนให้ผูเ้รยีนสามารถอา่นออกเขยีนได ้ 
ตามช่วงวัย 
 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ ตามช่วงวัย  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1      อ่านออก เขียนได ้
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนมนีิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน 
 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกดิ
ทักษะการคิดวิเคราะห  คิดแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท้ังใน และนอกหอ้งเรียน 

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแตร่้อยละ 50  
ขึ้นไป  มีจ านวนเพิม่ขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
10. ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแตล่ะกลุ่มสาระ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาทีผ่่านมา 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห  คิดแก้ปญัหา และคิด
สร้างสรรค จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

2.5 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมสีมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร  และ 
จิตวิทยาศาสตร  

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และ
จิตวิทยาศาสตร ให้กับนักเรียน 

2.7 สนับสนุนการผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม  ห้องสมดุและแหล่งเรียนรู ้

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสตูรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามญั 
เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสตูรระยะสั้น  

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 
หลักสตูร 
 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เตม็
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมทีี่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผูพ้ิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.10 ส่งเสรมิสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.1 ยกระดบัผลการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ 
ในด้านต่างๆ  
 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรยีนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น  
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และการสร้างสรรค นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ 
ประเทศไทย 4.0 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัย 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล โดยเน้นใหม้ีการวิจัยในช้ันเรยีน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในช้ันเรยีน 
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  

 

 
 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ในรปูแบบท่ีหลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels  Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) ฯลฯ 
 

๑.ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผา่นสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย  

๒. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด การก าหนดแผน
อัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมิน และ 
การพัฒนา  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนอัตราก าลังในการ 
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการประเมิน 
และการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ไดร้ับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๒. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดร้ับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรยีน และ
การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
4. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน  
5. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรยีน  
6. ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      

๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น 
เด็กไร้สญัชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยทีไ่ม่มเีลข
ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
 

7.  ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รบัการสนับสนุนส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
ที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
 
 

๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) , การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม  (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 



15 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิต 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ สิ่งแวดล้อม  

มีคุณธรรม  จรยิธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดักิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกรักษ สิ่งแวดล้อม  มคีุณธรรม  จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย  
1 เครือข่ายขึ้นไป  

 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 
 

๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ  
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษา  
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

      1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคณุภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา 
(ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้า้น) , โรงเรียนคณุธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรยีนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

๔. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้เข้มแข็ง    

๕. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรตสิ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  สถานศึกษา และองค คณะบุคคล 
ที่มีผลงานเชิงประจักษ  

๖. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน 
องค คณะบุคคลและบุคลากรที่มผีลงานเชิงประจักษ  
 

2. สรา้งความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมสี่วน
ร่วม 
      

2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นที่ 
เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการบรหิารแบบ
กระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 
 

2.๒ เขตพื้นท่ีการศึกษาจดัท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค  

2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบูรณาการจดัการศึกษา 
 

2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา  
ศูนย พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุม่โรงเรียนฯลฯ 

๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง 
ในการยกระดับคณุภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนดว้ยพลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสรา้งความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ  

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน  
          

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดแูล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผดิชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกบัสถาบัน
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเขา้ศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

 
 


