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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 
 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย                 
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน  มีความรู้และทักษะท่ีแข็งแกร่งและเหมาะสม 
เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  
ดังนี้  
 ๑.  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ         
และกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์     
ทันโลก ให้ส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.  เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง
เด็กพิการ และด้อยโอกาส  มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะ
การอ่าน เขียน และการคิด  เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง  และโลกของ                   
การท างาน 
 ๓.  เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 
มาตรฐานและการประเมิน  หลักสูตรและการสอน  การพัฒนาทางวิชาชีพ  สภาพแวดล้อม    
การเรียนรู้ 
 ๔.  ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ครู
เป็นผู้ท่ีมีความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม                   
ให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 
 ๕.  เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
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 ๖.  เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ                
มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีชัดเจน  เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ               
ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
 ๗.  สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ท่ีมีข้อมูล 
สารสนเทศ และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบาย
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๘.  สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการท่ีดี               
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ  ส่งเสริม                 
การพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วม
คิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น  
 ๙.  เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม 
ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและ
ก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าท่ี 
 ๑๐.  มุ่งสร้างพลเมืองดี ท่ีตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และ
ท าให้การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมท้ังปัญหาการคอร์รัปชั่น 
 ๑๑.  ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง      
กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน ์
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล๑        
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
  
พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ 
 ๒. ส่งเสริม ให้ ผู้ เรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มี คุณลักษณะอันพึ งประสงค์๒                     
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ     
ต่อคุณภาพการศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค ์

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล บนพื้ นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน                
จึงก าหนดเป้าประสงค ์ดังนี้ 
 ๑. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน              
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพ  
 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง           
มีคุณภาพ และเป็นธรรม 
 ๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสม และ
ท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 ๔. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา                  
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

                                       
๑มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๒ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น ลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 
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 ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและ               
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
 ๖. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่

 โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  

ให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ที่  ๑ นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึ กษา                    
ขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพ 
  
กลยุทธ ์

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
1.1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1.1 ปลูกฝังผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมหลักของ               
คนไทย ๑๒ ประการ 

1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ                
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผน
ชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมท้ังสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ                   
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
๑.๑.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษา

อาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 

1.2  พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ

ของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ  
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1.2.2  สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ   

1.2.3 ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม 

1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก ท่ีหลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้   เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ 
PISA และระบบการทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน   

1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความ
เข้มแข็ง  

1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ                  
ในระดับมัธยมศึกษา  

1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลาย
มิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อน
คุณภาพของผู้เรียน 

2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่

ผูป้กครองชุมชน สังคม และสาธารณชน 
๒.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.๓ ประสานสถาบันท่ีรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย 

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ ๒  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่
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กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน ชุมชน 
และบริบทของพื้นท่ี ท้ังในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต าบล 
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ท้ังท่ีจัดเองและสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานท าของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน 
ท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ                 
เพ่ือเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน 
  1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบปกติ 
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษา
ทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็ นของผู้ เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ                   
ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ  
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพื้นท่ีพิเศษ                
เป็นการเฉพาะตามสภาพของพื้นท่ี (พื้นท่ีสูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อลดความเสี่ยงในการออก
กลางคัน และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม  
  2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 
  2.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว              
ให้ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม           
ความประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมท้ังให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงาน              
ท่ีสัมพันธ์ 

 2.4 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น 
เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 เป้าประสงค์ที่ ๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
  เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่
 
กลยุทธ์ 
 ๑. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 

1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วง
เปิดภาคเรียน 

1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมี
จ านวนครูไม่เพียงพอ 

1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอน             
อย่างน้อย ๑ รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมี
คุณวุฒิที่เหมาะสม ช่วยสอนในโรงเรียนท่ีครูไม่เพียงพอ 

1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจาก
องค์กรต่างๆ  เพื่อจัดหาผู้มาช่วยเหลือการท างานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล 
และทักษะในการส่ือสารของครู  ใหม้ีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.๑ เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน           
การสอน การสอนคิดแบบต่างๆ  และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน
ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.๒ พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยการประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม  
  2.๓ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู  ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม             
ของโรงเรียน 
  2.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
  2.๕ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
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 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใจ
ในการท างาน  
  4.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงาน
เชิงประจักษ์  
  4.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
 5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 
วางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของ
โรงเรียน และสังคม 
  6.๑ สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
สรรหา ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
  6.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท่ีมีวิชาเอกตรงกับความต้องการ  
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
  เป้าประสงค์ที่ ๔  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ที่ ๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างาน
แบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
   เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่ 
 
กลยุทธ์ 

1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
1.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา           

มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.๒ บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ      

ในส่วนกลาง  เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ          
ตามบริบทได้เพ่ิมขึ้น 
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1.๓ พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.๔ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณท่ีไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ได้อย่างรวดเร็ว  
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  2.๑  เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจ าเป็น   
และประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา 
  2.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับ       
การช่วยเหลือของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดแคลน อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร 
   2.๒.๒ ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมี
ความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก 
  2.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา         

3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์คณะบุคคล       
มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
  4.๑ ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา    และองค์คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  ที่นักเรียนในพื้นท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลง 
  4.๒ สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง    
กับองค์กร องค์คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ 
 ๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
 ๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 ๓) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ๔) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 ๕) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๖) ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 
 



นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ปงีบประมาณ 2559 

  
 

 
 ๑๐ 

  โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาคือ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 
๔๒ เขต และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการ
การจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 
 
จุดเน้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑  จุดเน้นด้านผู้เรียน 

๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ และสติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษา              

ปีท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก 
เขียนได้  ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสม  

๑.๑.๔  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ได้รับ                
การส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ท้ังโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ 
(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นท่ี) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ                
ท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 

๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  

๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง

พอเพียง 
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ

การท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
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๑.๓ นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา                  
เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ                         
ท่ีหลากหลาย ตามหลักวิชา  

๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นท่ีพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

๑.๓.๓ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ    
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี    
และศิลปะ 

๑.๓.๔ นักเรียน ท่ี เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และ
การศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑.๓.๕ เด็กกลุ่มท่ีต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะ                 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 
ส่วนที่ ๒  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๒.๑.๑ ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และ
การวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

๒.๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ ใช้ ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม  

๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น  ๆ ตามความ
พร้อมของโรงเรียน 

๒.๑.๔ ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

๒.๑.๕ ครจูัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
๒.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็น

ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มี ความสามารถในการบริหารงานทุกด้ านให้ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

๒.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
๒.๔ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม   
 
ส่วนที่ ๓  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล
การด าเนินงาน  

๓.๑.๑ โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน  และเป็น                        
ผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กร
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๑.๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

๓.๑.๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

๓.๑.๔ ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา เชิดชู เกียรติ โรงเรียนท่ีนักเรียน                       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง                    
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๑ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ทุกระดับท้ังส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๓.๒.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ทุกระดับท้ังส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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ตัวชี้วัด 
   เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามจุดเน้นท่ีก าหนดไว้  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
 
จุดเน้นที ่1 ด้านผู้เรียน 
1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของการสอบ NT เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ                 

O-NET ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมฯ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 3 

 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ 
o โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
o โรงเรียนท่ีมีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3-5 
o โรงเรียนท่ีมีความพร้อมน้อย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2-5 

 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
o โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 
o โรงเรียนท่ีมีความพร้อมปานกลางร้อยละ 50  
o โรงเรียนท่ีมีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

 นักเรียนทุกคนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น านักเรียนอาเซียน 
 ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
 จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพ่ิมขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา   
 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ  ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการประเมิน 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  

ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย 
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3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการท่ีได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 
จุดเน้นที ่2 ด้านคร ู
1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 
 ครูกลุ่มเป้าหมายจ านวน 123,688 คน  มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาท่ีก าหนดในระดับดี

ขึ้นไป                                                                                                       
 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ จ านวน 225 เขต สามารถนิเทศและช่วยเหลือ

ครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากลุ่ม 10% ล่างจ านวน 3 ,000 

โรงเรียน ได้รับการพัฒนา         
 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี

ประจ าต าบล) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับ
ดีขึ้นไป 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รบัการยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 
4. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ                    
มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา   

จ านวน 225 เขต มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน             
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

 สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง)  ในโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน                    
นิติบุคคล มีความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอ านาจท่ีร้อยละ ๕๐ 
2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไป                     

ร้อยละ 80 
 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งตามกฏกระทรวงว่าด้วย

หลักเณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 ผ่าน                

การรับรองคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีผลงานท่ีเป็นเลิศ 
 


