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นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึง ป ร ะ ส ง ค 2 ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
๓. พั ฒนาระบบบริหารจั ดการที่เน้ นการมี ส่ วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเน้ นการทำงานแบบบู รณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากท ุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษา กระจายอานาจและ ความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้น ที่ พิ เ ศษ ได้ รั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารู ป แบบการจั ด การศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์
1

มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ
2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒)
ซื่อสัตยสุจริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
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1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดาเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ “ศาสตรพระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
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ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตรและความเป็นพลเมือง

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 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 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.๔ เขตพื้นที่ชายแดน
3.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๑.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
๑. 2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
๑.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๒.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรคในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๒.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
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และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศกึ ษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
๒.9 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ (ผู้ พิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑0 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
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)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรคนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 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. พัฒนาระบบการบริ หารงานบุค คลให้มีประสิทธิ ภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

๒. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อย
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัว
ประชาชน เป็นต้น
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

๑. ความมั่นคง

๑. ด้านความมั่นคง

๒. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

๒. ด้านการผลิตพัฒนา
กาลังคน และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม

๔. ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๕. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๕. ด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

๖. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสาย
งานและมีวัฒนธรรมการทางานที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการ
ทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อานาจและ ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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ตารางตัวชี้วัดความสาเร็จ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค

แนวทาง
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตรพระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา”
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืน

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตรและความเป็นพลเมือง

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตรและความเป็นพลเมือง

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้ 4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
ประสงคตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม
เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด
ในรูปแบบใหม่
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร ฯลฯ

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลีย่ มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภท
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม

แนวทาง
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตร
ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม

2 . ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑการประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่คา้ และภาษาอาเซียน
ภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย ๑ ภาษา
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคณ
ุ ภาพ
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มคี ุณภาพและ
และมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มาตรฐาน
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ทางด้านร่ า งกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา ให้มีความ ร่ า งกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ในระดับทีส่ ูงขึ้น
2.2 สง่ เสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้ ่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิ ริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรคในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไป มีจานวนเพิม่ ขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระ
มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแก้ปญ
ั หา และคิด
สร้างสรรคจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active Learning)
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กลยุทธ์

แนวทาง
2.5 ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และ
จิตวิทยาศาสตร
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตรให้กับนักเรียน
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1
หลักสูตร

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มที ี่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผูพ้ ิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคี วามสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
(Programme for International Student Assessment)

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ
18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
(Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆ

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรคนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0
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กลยุทธ์
แนวทาง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้ 4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียน
และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

แนวทาง
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)
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง (Active Learning) ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนด การกาหนดแผน
อัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน และ
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกาลังใจในการทางาน

3. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากาลังในการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา
4. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมิน
และการพัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

แนวทาง
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม
4. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น
เด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยทีไ่ ม่มเี ลข
ประจาตัวประชาชน เป็นต้น

7. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ

๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning
information technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทาง
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษสิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิต

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตสานึกรักษสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้ ่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย
1 เครือข่ายขึ้นไป

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ

แนวทาง
๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัดการศึกษา
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทาง
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา
(ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บา้ น) , โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคคณะบุคคล
ที่มีผลงานเชิงประจักษ
2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการบริหารแบบ
กระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานศึกษาธิการภาค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๔. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุม่ โรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผูป้ กครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาให้ คั ด เลื อ ก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกับสถาบัน
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย

๕. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๖. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน
องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มผี ลงานเชิงประจักษ
1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง
2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา

4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ

