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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรแีถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ 
 

 ประการที่หนึ่ง  เพ่ือนําประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ        
และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยช้ีขาดความสามารถในการ     
อยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย 

 ประการที่สอง   เพ่ือนําประเทศไทยสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

 ประการที่สาม   เพ่ือนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ 
โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและ     
ความมั่นคง 

 ดังน้ัน ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ 
 

 1. นโยบายเร่งด่วน ด้านการศกึษา ได้แก่ 

   1.1 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดย         
น้อมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติใน
แนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพ้ืนที่ อํานวยความยุติธรรม
อย่างทั่วถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอํานาจ         
การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีจะมีการ 
บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง 
พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 

   1.2 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการใน
โรงเรียนนําร่องสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนา
เน้ือหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมท้ังจัดทําระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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 2. นโยบายการศึกษา 
   2.1 เ ร่ ง พัฒนาคุณภาพการศึ กษา  โดยการปฏิ รู ประบบความ รู้ของสั งคมไทย                
อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรู้
ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา  
ทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและ   
ความเป็นไทย เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาทุกระดับช้ันโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน 
ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบ
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมท้ังสร้างความตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ และดําเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง 
ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา โดยการกระจายอํานาจสู่พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร่ิมจากพ้ืนที่  
ที่มีความพร้อม 
   2.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึง  
การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์
มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย 
และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษา 
และการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 
   นอกจากน้ี  จะดําเนินการลดข้อจํา กัดของการเข้าถึ งการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่ม
ใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชําระหน้ีแก่ผู้ เป็นหน้ีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
โดยปรับเปลี่ยนการชําระหน้ีเป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อให้
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทย
ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 
   2.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู 
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ 
ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเน่ือง แก้ปัญหาหน้ีสินครูโดยการพักชําระหน้ีและการปรับโครงสร้างหน้ี 
ตามนโยบายแก้ปัญหาหน้ีครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู  
ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 
   2.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุน 
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่าง
แหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
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สามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะ
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
   ทั้งน้ี จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 
   2.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  
โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบ 
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ 
“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน 
ทุกระดับช้ันได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนําร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดําเนินการ 
ให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได้ 
   2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้าง
ทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่ 
การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชา 
ที่จําเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
   2.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหาร เร่งรัดการจัดทํามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานให้
ครบทุกอุตสาหกรรม 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท  
บนพ้ืนฐานที่ว่าประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ต้ังแต่
ปฐมวัยจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะ
หลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก โดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ อันได้แก่  

   1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท                 
   2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค         
   3. การปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง          
   4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ                             
   5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ   
   6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและ
การพัฒนาประเทศ                                          
   7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน                                           
   8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 ดังน้ันยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือนําหลักการสู่ 
การปฏิบัติ ดังน้ี                                           
  1.  คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู้เรียน                  
  2.  พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทยีมอารยะ
ประเทศด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม ่                         
  3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดับศักยภาพ 
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดกรอบแนวคิด
ว่า การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ดังน้ัน ผลผลิตของการศึกษา จะต้องนําไปสู่การเตรียม
ประชาชนคนไทยในอนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนัก เ รียน เป็นศูนย์กลา งและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท            
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ที่สนองนโยบายร ัฐ บ า ล แ ล ะ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา           
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กล่าวคือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  

 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                     
 2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา                   
 3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้      
 4. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา                         
 5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก                     
 6. การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน  

  7. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
 8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทย และกีฬา
พ้ืนบ้าน                                             
 9. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์              
 10. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                         
 11. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน                              
 12. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา                             
 13. ส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนระดับตําบลมีงานทํา                      
 14. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก       
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค  

1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
   

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ไม่เรียนต่อ และนักเรียนพักนอนในพ้ืนที่ยากลําบาก   

3. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม                               
4. การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ              
5. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ                         
  2. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา (คืนครูให้นักเรียน)               
  3. ครูคลังสมอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน 
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  
1. การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base) 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินงาน (Output) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดจุดมุ่งหมาย 4 ประการ ดังน้ี                           
        1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล                    
         1.1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3         
เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
          1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดคํานวณที่ซับซ้อนขึ้น             
          1.3 นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                             
          1.4 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรอง 
จากการประเมินคุณภาพภายนอก                                    
        2.  การลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา                 
                 2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชนบท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนดีประจําอําเภอ โรงเรียนดีศรีตําบลและโรงเรียนขนาดเล็ก               
                2.2 นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ   
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ                                   
          2.3 นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และ
นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ               
        3.  ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ  มีศักยภาพสูงด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จ 
โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จากองค์กรต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาครูและผู้บริหารตามความต้องการจําเป็นในระหว่างวันหยุดหรือปิดภาคเรียน           
        4.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เข้มแข็ง                                                
              4.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนและ
ช่วยเหลือแก้ไขการดําเนินงาน หากโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย            
             4.2 สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล เปิดโอกาส        
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือดูแลนักเรียน และ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ร่วมกับสถานศึกษา 
 5.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการ รวมทั้งบูรณาการการทํางาน                         
   5.1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บูรณาการการทํางานระหว่างสํานัก 
และส่งเสริม สนับสนุน การทํางานของหน่วยงานในสังกัด โดยลดบทบาทการสั่งการ และเพ่ิมบทบาทใน 
การช่วยเหลือ สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล                            
   5.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บูรณาการการทํางานกับองค์กร
ภายนอกท่ีร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือลดช่องว่างการทํางานระหว่างองค์กร  
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นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยปฏิรูปให้มีความเช่ือมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการ
สอนในโลก ยุคใหม่ และการพัฒนาครู ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจาก
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ                            
  2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จํานวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เช่ือมโยง    
กับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู เพ่ือขวัญและกําลังใจ                  
  3. เร่ งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเ รียนรู้           
สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน และพัฒนาครู การพัฒนาเน้ือหาสาระ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้เกิดระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                                          
  4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้กําหนดทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับ     
ความต้องการของผู้ ใ ช้ เพ่ือการมีงานทํา มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ มีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพ่ือ
เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น                                       
  5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยาย       
เชิงปริมาณ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
โลก                                            
  6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดย
รัฐกํากับ ควบคุมเท่าที่จําเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน                        
  7. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยรัฐ
กํากับควบคุม เท่าที่จําเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน                         
  8. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้อง          
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้ความสําคัญ         
กับความปลอดภัย การสร้างขวัญกําลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นอกจากนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เก่ียวข้อง ได้แก่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง      
(พ.ศ. 2552-2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี     
ด้วยตระหนักดีว่าการศึกษายังมีโอกาสพัฒนาได้ในสังคมไทย เน่ืองจากพ่อแม่ผู้ปกครองยังคงคาดหวัง    
และให้ความสําคัญอย่างสูงต่อการศึกษาของบุตรหลานของตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน จึงตระหนักว่าในการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ต้องเน้นยํ้าจุดเน้นที่ได้ดําเนินการต่อเน่ืองมาจาก 
ปีงบประมาณ 2556 และพัฒนาเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทาย 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

วิสัยทัศน ์

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 

 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็น
ไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับ
สากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองค์การ 
 

 องค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

 

เป้าประสงค ์
 

 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค                            
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอํานาจสู่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการทํางานภายในสํานักต่าง ๆ       
 6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากร
มีความปลอดภัยและมั่นคง 
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ผลผลิต 

 ผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
  2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
  3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
  4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  
  5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  6)  เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 

 โดยมีหน่วยงานกํากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
กลยุทธ์ 

 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนด  
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 

 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้                        
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                      
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้ เรียนให้ได้รับโอกาสใน        
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                                     
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ                                       
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา                         
 กลยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
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จุดเน้นการดาํเนินงาน 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดจุดเน้นการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรยีน 

  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไปน้ี                           
     1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา      
ที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข                           
     1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6     
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 3                                             
     1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคํานวณ และ     
ด้านการใช้เหตุผล                                           
     1.1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
     1.1.5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ                                              
     1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
เหมาะสมตามช่วงวัย                                          
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม          
ที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปน้ี                  
     1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้      
     1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
     1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทํางาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย           
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students 
with Special Needs)                                        
     1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
     1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   
ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน                                   
     1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ     
     1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
องค์กรเอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ                 
     1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ
คุ้มครอง และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา                           

  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง (Continuous Professional Development)                   
   2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก   2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนด 
และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ               
   2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา                            
   2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้                                     
  2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ
กําลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding 
System)                                           
   2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ                                          
   2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนา
ผู้เรียน เต็มศักยภาพ                                         
   2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอน
อย่างมืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม                 
  2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)          
   2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ      
ตามมาตรฐานวิชาชีพ                                         
   2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนา
การศึกษาของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม                            
   2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ                     

  3.1 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน (Participation and Accountability)            
   3.1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและท่ีผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนของนักเรียนตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและ       
เป็นผู้ประสานงานหลัก เพ่ือให้สถานศึกษาทําแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง                        
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    3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผล             
การดําเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม        
    3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล    
อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
นักเรียน สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม                      
    3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ดําเนินการและติดตาม
ประเมินการดําเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัด    
การเรียนรู้เพ่ือนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ                      
   3.2 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards)                     
    3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น 
เทียบเคียงกับประเทศผู้นําด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน                   
    3.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ    
ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นําด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 


