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ส่วนที่ ๒ 
กรอบแนวคิดและทิศทาง 

การพัฒนาการศึกษา 
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จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

๑.กระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 
- ให้ครูสอนเด็กให้มีน ้ำใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่ำสอนเพ่ือนที่เรียนช้ำ
กว่ำ 
- ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท้ำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี 
๒.นโยบายนายกรัฐมนตรี 

๑) ท้ำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภำยในเดือนกันยำยน ๒๕๕๙ ให้มำกที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบำลต่อไป 
๒) ประชำชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ 
๓) ปรับ ลดภำระงำนที่ไม่จ้ำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง  
๔) เร่งปรับหลักสูตร/ต้ำรำแต่ละกลุ่มให้เหมำะสม กำรพิมพ์ต้ำรำต้องคุ้มรำคำ 
๕) ผลิตคนให้ทันกับควำมต้องกำรของประเทศ จบแล้วต้องมีงำนท้ำ เข้ำท้ำงำน AEC ให้ทันปีนี  ช่วยแก้ไข

ปัญหำว่ำงงำน และปัญหำสังคมได้ 
๖) ปรับหลักสูตร ท้ำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีควำมสุข 
๗) ใช้สื่อกำรสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้กับเด็ก 
๘) ลดควำมเหลื่อมล ้ำ จัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
๙) น้ำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมและกว้ำงขวำง 
๑๐) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 

นโยบายด้านการศึกษา 
นโยบายทั่วไป 
๑. การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่ 

- ต้องเข้ำใจจุดหมำยว่ำท้ำเพ่ืออะไร 
- ต้องวำดภำพงำนลงในรำยละเอียดให้เห็นว่ำ อะไรคืองำนหลัก แล้วมีงำนรองอะไรบ้ำงที่ต้องท้ำเพ่ือให้

บรรลุงำนหลัก อะไรที่ต้องท้ำก่อน อะไรที่ต้องท้ำที่หลัง 
- ต้องมีฐำนข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษำอำชีวะ ต้องรู้ว่ำตลำดต้องกำรสำขำอะไรบ้ำง แต่ละสำขำ 

ต้องกำรกี่คน ฐำนข้อมูลที่ดีจะท้ำให้กำรวิเครำะห์แม่นย้ำ 
๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 

- หำปัญหำที่ผ่ำนมำท้ำไมท้ำไม่ส้ำเร็จ เช่น ปัญหำอยู่ที่อำยุของนักเรียน ปัญหำอยู่ที่ครู ปัญหำอยู่ที่พ่อแม่ 
ปัญหำอยู่ที่สภำวะแวดล้อม เพรำะบำงครั งไม่สำมำรถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว 
๓. แผนงาน/โครงการพระราชด าริ  

- โครงกำรอะไรบ้ำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง 
- โครงกำรไหน เป็นด้ำริของพระองค์ใด ท้ำแล้ว และกระทรวงศึกษำธิกำรให้กำรสนับสนุนอย่ำงไร 

๔. งบประมาณ 
- โดยเฉพำะงบลงทุน ให้วำงแผนโครงกำรในงบลงทุนในไตรมำสแรกมำเลย 



 
๕๗ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐                   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

- กำรเสนองบกลำงให้เฉพำะที่จ้ำเป็นเท่ำนั น แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ กำรท้ำแผนงำนโครงกำรบำงอย่ำงไม่
ต้องใช้งบประมำณใช้งบปกติที่ได้รับ และกำรปรับแผนงำนที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ในงำนบำงโครงกำรต้องมีกำรบูรณำกำรงบประมำณข้ำมแท่ง ก่อนไปบูรณำกำรกับส้ำนักงบประมำณ 

๕. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
- จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นระบบ น้ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย (กำรประชุมทำงไกล โปรแกรมไลน์ 

ฯลฯ) เพ่ือใช้ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในองค์กร สำมำรถถ่ำยทอดค้ำสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่ำงถูกต้องและ
รวดเร็ว สำมำรถรำยงำนเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว 

- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนกำรประชำสัมพันธ์ ทั งเสมำสนเทศ และประชำสนเทศ 
๖. อ านวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- เช่น กำรเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหำรถูกกล่ำวหำ, กำรรวมตัวกันต่อต้ำน
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอำเจียนยกชั น โรงเรียนถูกขู่วำงระเบิด เกิดวำตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยไป
ก้ำหนดขั นตอนกำรปฏิบัติ (อำจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือท้ำกำรซักซ้อม) อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด 

- ใครต้อง Take Action 
- กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ระยะสั น และระยะยำวท้ำอย่ำงไร 
- กำรรำยงำนด่วน ฯลฯ 

๗. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
- ให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ำมำร่วมก้ำหนดหลักสูตร 
- กำรรับนักเรียนเข้ำไปท้ำงำนขณะที่ยังศึกษำอยู่ กำรรับนักเรียนเมื่อจบกำรศึกษำ 

๘. จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่งเข้าท างาน 
- ทบทวนบทบำทหน้ำที่ 
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้ 
- สิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกพอเพียงหรือไม่ 

๙. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา  
- ผลลัพธ์ที่ต้องกำร เนื อหำต้องสัมพันธ์กับเวลำ  

๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
๑๑. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง  

- ปัจจุบันได้ด้ำเนินกำรศูนย์ศึกษำทำงไกล (DL Thailand) ให้บูรณำกำรเข้ำกับสถำนีวิทยุเพ่ือกำรศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร (ETV) และเครือข่ำยของอุดมศึกษำโดยใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร เพ่ือใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำ กำรเสมำสนเทศ และกำรประชำสนเทศ 
๑๒. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ 
๑๓. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน 

- ให้ควำมส้ำคัญกับกำรประดับธงประจ้ำพระองค์ของพระรำชวงศ์ไทย และธงชำติไทยในหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำต่ำงๆ 

- ควำมสะอำดในพื นที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื นที่ 
- กำรรักษำควำมปลอดภัย 
- แผนเผชิญเหตุ 

๑๔. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู 
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- เพ่ือให้ครูมีเวลำทุ่มเทให้กับกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนอย่ำงจริงจัง 
๑๕. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ทั้งความรู้และคุณลักษณะและ
ทักษะชีวิต 
๑๖. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำทิ 

- โครงกำรเร่งรัดกำรขับเคลื่อนตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยเฉพำะโครงกำรสำน
ฝันกำรกีฬำสู่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
๑๗. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การน าเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน 

- สำมำรถด้ำเนินกำรได้ หำกเป็นกำรทัศนศึกษำหรือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ เช่น ร้ำอวยพร กำรแสดง 
- ไม่มีนโยบำยให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหำร 

 
นโยบายด้านการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
๑. การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้น 

- ทวิศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ร่วมกับส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน (สพฐ.) และส้ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย จบแล้วได้วุฒิกำรศึกษำ ๒ ใบ สำมำรถออกไปประกอบอำชีพได้ 

- ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร เป็นกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำ 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริงและเม่ือจบกำรศึกษำแล้ว สำมำรถประกอบอำชีพได้ทันที 

- กำรลดเรื่องกำรทะเลำะวิวำท เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย 
- ให้ควำมสนใจกับนักศึกษำทุกคนอย่ำงทั่วถึง 
- ให้โอกำสนักศึกษำเข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงนิสัยในกำรรักกำรประกอบอำชีพ 

กำรตรงต่อเวลำ ควำมอดทน ควำมมั่นใจตนเอง และมองถึงอนำคตข้ำงหน้ำ 
๒. การท าให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

- ให้มีกำรจัดกำรศึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 
- กำรจัดกำรศึกษำด้ำนปิโตรเคมี  
- กำรท่องเที่ยว โรงแรม อำหำร มัคคุเทศก์  
- กำรจัดหลักสูตรเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศด้ำนสำธำรณูปโภค และอ่ืนๆ เช่น กำรเปิดสอนหลักสูตร

เกี่ยวกับระบบรำง หลักสูตรกำรซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับกำรบิน 
๓. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล 

- กำรจัดกำรอำชีวศึกษำอำเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอำเซียน รวมทั งจีน ญี่ปุ่น เกำหลี และยุโรปบำง
ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมำร์ก เยอรมัน 

 
นโยบายด้านการอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 ๑. ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตำมควำมถนัดและควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำบัน เพ่ือลด

ควำมซ ้ำซ้อน 
 ๒. Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมี เช่น กำรวิจัยพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจำกทรัพยำกร

ท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออกของประเทศ 
 ๓. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ท้ำหน้ำที่เป็นพี่เลี ยงให้แก่โรงเรียนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 ๑. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

- ปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น กำรสอนแบบแจกลูกสะกดค้ำโดยใช้แนวกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรสมอง (BBL) 

- ก้ำหนดเป้ำหมำยให้นักเรียนชั น ป.๑ ต้องอ่ำนออกเขียนได้ ชั น ป.๒ ขึ นไปต้องอ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
เป็นต้น 
๒. การดูแลเด็กออกกลางคัน 

- กำรดูแลเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ เช่น ต้องมีฐำนข้อมูลเรื่องนี  หำกเด็กจบออกไป
ต้องมีระบบติดตำมดูแล และหำกเด็กออกไปท้ำงำนที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถำนศึกษำของ กศน. 
๓. ปรับปรุงหลักสูตร 

- กำรลดเวลำเรียน ลดกำรบ้ำนนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข แต่ไม่ใช่เวลำเหลือแล้วไปจัด
กิจกรรมที่เพ่ิมภำระหรือเพ่ิมกำรบ้ำนให้นักเรียนอีก 

- ไม่ใช่กำรเรียนเพ่ือมำสอบอย่ำงเดียว  
- ต้องสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมำกกว่ำท่องจ้ำ 

๔. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
- กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั นเรียน 
- ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLIT) อย่ำงจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล

ให้เป็นโรงเรียนต้นทำงที่มีคุณภำพ 
๕. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

- ใช้โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล DLTV และผ่ำน ICT ด้วย DLIT 
๖. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 

- กำรประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หำควำมสมดุล ระหว่ำงกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำกับภำระงำน
ของครูที่ต้องเพ่ิมขึ น ตลอดจนปรับปรุงกำรคัดสรรครู ผู้บริหำร กำรประเมินวิทยฐำนะให้เหมำะสม อำจจัดโม
บำยทีมจำกส่วนกลำง เพ่ือลดภำระครูหรือน้ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย 
๗. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

- ควรจัดให้มีระบบในกำรดูแลรักษำสิ่งของทั งหมดอย่ำงแน่นหนำ ไม่ว่ำจะเป็นอำคำร สถำนที่ 
ยำนพำหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่ำงๆ ประกอบด้วย ๑) ระบบกำรจัดหำ-แจกจ่ำย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุมี
ผลในกำรแจกจ่ำย ไม่ใช่แจกจ่ำยตำมควำมเสน่หำ จะท้ำให้เกิดกำรเลียแข้งเลียขำกัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี ๒) ระบบ
กำรซ่อมบ้ำรุง ควรตั งทีมเฉพำะขึ นมำเพ่ือบ้ำรุงดูแลรักษำอย่ำงต่อเนื่องทุกวงรอบกำรใช้งำน พร้อมทั งมีกำร
รำยงำนผลกำรตรวจด้วย โดยเฉพำะยำนพำหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้กำรบ้ำรุงรักษำมีควำม
ต่อเนื่อง ๓) กำรจ้ำหน่ำย  
เพ่ือที่จะได้จัดซื อทดแทน 
๘. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 

- ให้ควำมส้ำคัญกับกำรบรรจุ โยกย้ำย เลื่อนต้ำแหน่ง วิทยฐำนะ 
- กำรแก้ไขปัญหำหนี สินครูจ้ำนวนกว่ำล้ำนล้ำนบำท ขณะนี ได้มีกำรวำงแนวทำงและจัดระบบแก้ไขปัญหำ

เรื่องนี ร่วมกับธนำคำรออมสินแล้ว จึงขอฝำกให้ครูใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด้ำเนินชีวิต รู้จักใช้ 
รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยำยำมลดหนี ลง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้ำงจิตส้ำนึกในกำรใช้จ่ำย
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ให้กับลูกหลำนของตัวเองด้วย 
๙. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 

- ปลูกฝังกำรคัดแยกขยะและทิ งขยะให้ถูกท่ีแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำและทุกสังกัด 
- ขยำยโครงกำรธนำคำรขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓๘,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษำ

รำยละเอียดเพ่ือหำแนวทำงขยำยโครงกำรธนำคำรขยะให้ครบทุกโรงเรียนภำยในปี ๒๕๕๘ 

แนวทางการท างาน 

ทั งนี  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงกำรท้ำงำน ๓ ลักษณะ เพ่ือขับเคลื่อนงำนด้ำน
กำรศึกษำข้ำงต้นทั งหมด ได้แก่ 

- ท างานแบบ Hit the Point กล่ำวคือ งำนทุกงำนต้องฉีกปัญหำให้ขำด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหำกิจ
เฉพำะและกิจแฝงให้เจอ เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหำได้ตรงจุด 

- ท างานแบบ Dynamic หมำยถึงกำรขับเคลื่อนงำนตลอดเวลำ หยุดไม่ได้ เมื่อมีกำรสั่งงำนไปแล้ว จะไม่
หยุดนิ่งอย่ำงแน่นอน จะขับเคลื่อนงำน ดูแล และช่วยแก้ปัญหำ หำกงำนนั นต้องข้ำมแท่ง ก็จะต้องข้ำม อย่ำไป
หยุดและจะไม่มีหยุด 

- ท างานแบบ Lively คือกำรท้ำงำนแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งกำรจะท้ำงำนแบบนี ได้ ผู้ร่วมงำนต้องมีควำม
เข้ำใจเนื องำนตรงกับเรำ จึงพยำยำมที่จะสร้ำงให้ทุกท่ำนเข้ำใจเนื องำนที่จะท้ำ สร้ำงให้เห็นประโยชน์ร่วมกัน
กับสิ่งที่ก้ำลังท้ำ เมื่อเข้ำใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เรำก็จะมีควำมสุขที่จะท้ำ เพรำะใจเรำจะไม่
ต่อต้ำน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีควำมสุข และจะมีชีวิตจิตใจในกำรท้ำงำน 
ทั้งนี้ ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้อ านวยการ ส านัก 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาต่างๆ ที่จะต้องขับเคลื่อนตามกัน
ไปท้ังหมด 
นโยบายซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ดูแลการศึกษาโดยมีเป้าหมาย ๖ ประการ 

๑. เด็กจบ ป.๑ ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และต้องมีกำรประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
๒. เด็กชั น ม.๑-๖ ต้องเลือกเรียนวิชำเสริม เป็นสำขำวิชำชีพ เพื่อกำรวำงแผนอำชีพในอนำคตได้ 
๓. เชื่อมโยงกำรศึกษำกับกำรส่งเสริมวิชำชีพ ให้ตรงควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศชำติ 
๔. ในระดับอุดมศึกษำ ให้เน้นกำรวิจัย เพื่อเชื่อมต่อกับงำนวิจัยกับภำคเอกชน 
๕. ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษที่มำจำกประเทศต้นทำง เคยชินกับเจ้ำของภำษำ และ 
๖. ผลิตครูที่มีควำมเข้มข้น อำทิ คุรุทำยำท ที่มีควำมสำมำรถตอบรับกำรสอนของเด็กได้อย่ำงแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) 

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

 ด้วยกำรศึกษำเป็นพื นฐำนส้ำคัญในกำรสร้ำงชำติ โดยเป็นปัจจัยส้ำคัญที่ทุกประเทศน้ำมำใช้เป็น
นโยบำยหลักส้ำหรับกำรพัฒนำประเทศและพัฒนำมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั งร่ำงกำย จิตใจ และควำมสุข ให้สำมำรถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ ด้วยกำรบริหำรประเทศตำมนโยบำยของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ ก้ำหนดให้มีกำร
ปฏิรูป เพ่ือลดควำมเหลื่อมล ้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในหลำยๆด้ำน ซึ่งกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิรูป 
เป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพ่ือสัมมำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทย ให้เป็นพลเมืองดี มีควำมเป็นไทย 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ จึงต้องจัดกำรศึกษำให้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ ให้มีศักยภำพ
แข่งขันทั งในกลุ่มประเทศอำเซียนและสังคมโลก  

สภาวะการศึกษาไทย  

๑. คุณภาพการศึกษา  ผลกำรประเมิน สมศ. สกศ. พบว่ำมีสถำนศึกษำจ้ำนวนมำกไม่ได้มำตรฐำน                     
ด้านผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่้ำ  ขำดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านครูพบปัญหำขำดแคลนครูที่มี
คุณภำพ ด้านการบริหารจัดการ พบว่ำยังไม่มีกำรกระจำยกำรบริหำรจัดกำรสู่ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ 
สถำนศึกษำ และ อปท. ขำดกำรมีส่วนร่วมที่แท้จริง   

  ผลกำรทดสอบระดับชำติ O – NET ในชั น ป.๖ และ ม.๓ ตั งแต่ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๑–๒๕๕๕ เกือบ
ทั งหมดต่้ำกว่ำ ร้อยละ ๕๐ และผลกำรทดสอบ NT พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีควำมรู้ต่้ำกว่ำมำตรฐำนใน
รำยวิชำที่ส้ำคัญ เช่น วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ กำรคิดเชิงวิเครำะห์ด้ำนภำษำ โดยสรุป ในช่วงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ควรได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงในหลำยด้ำนจำกผลกำรประเมินและผลกำรทดสอบ
ระดับชำติและระดับสำกล 

 ๒.  โอกาสและการเข้าถึง คนไทยยังขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเนื่องจำกยังมีข้อจ้ำกัด ได้แก่ กำรรวม
ศูนย์ในกำรบริหำรจัดกำร ยังยึดติดกับระบบรำชกำร หลักสูตรไม่ตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพื นที่ กำรจ้ำแนก
ครูตำมควำมถนัด  
ทิศทางการการศึกษาส าหรับคนไทยในอนาคต 
 ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ   TDRI หัวใจส าคัญของการปฏิรูป  
 ๑. สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียนมำกขึ น 
 ๒. กำรปรับหลักสูตรให้ สื่อกำรสอนและกำรพัฒนำครู เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมกับบริบท
ของศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๓. ลดควำมเหลื่อมล ้ำของคุณภำพกำรศึกษำ โดยปรับกำรจัดสรรงบประมำณให้พื นที่ที่มีปัญหำทำง
เศรษฐกิจและสังคมมำกขึ น สร้ำงระบบให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหำ งำนวิจัยนี ยังเสนอ
แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำ ๕ ด้ำน 
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  
วิสัยทัศน์ กำรศึกษำขั นพื นฐำนของประเทศไทยมีคุณภำพ และมำตรฐำนระดับสำกล บนพื นฐำนควำม
  เป็นไทย 
พันธกิจ  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
  ๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
  กำรศึกษำ  
เป้าหมาย   นักเรียนดี เก่ง มีความสุข 

  
ยุทธศาสตร์ ๑. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
  ๒. ปฏิรูปกำรพัฒนำวิชำชีพ 
  ๓. ปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปการเรียนการสอน 
กรอบแนวทำง ๑ ปฏิรูปหลักสูตรต้ำรำ / หนังสือเรียน 
ประเด็น ๑.ปรับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน ๒๕๕๑ ให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
 ๒.พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และกำรมีงำนท้ำ 
 ๓.พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำทำงเลือก 
 ๔.พัฒนำต้ำรำเรียน/หนังสือ 
กรอบแนวทำง ๒ ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 
 ๒.ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรรู้เต็มเวลำ เต็มหลักสูตร 
กรอบแนวทำง ๓ ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอกำรศึกษำ 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมกำรผลิต จัดหำ ใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ๒.ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดกำรเรียนรู้ 
กรอบแนวทำง ๔ กำรปฏิรูปกำรวัดและประเมินผล 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
 ๒.พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลเรียนรู้แนวใหม่โดยเน้นมำตรฐำนและ

ตัวชี วัด 
 ๓.ส่งเสริมกำรน้ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 
 ๔.ปรับเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล 
 ๕.จัดท้ำคลังข้อสอบกลำงที่มีคุณภำพและมำตรฐำนที่เขตกำรศึกษำ 
กรอบแนวทำง๕ ปฏิรูปกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  
ประเด็น ๑.พัฒนำระบบนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม เป็นแบบแอพลิเคชั่น ศึกษำนิเทศก์ 
 ๒.พลิกโฉมกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DL Thailand 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
กรอบแนวทำงที่ ๑ ปฏิรูปกำรผลิตและกำรสรรหำ 
ประเด็น ๑.ปรับระบบผลิตครูทั งปริมำณและคุณภำพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

สถำนศึกษำ 
 ๒.ปรับระบบกำรเสะหำให้ได้คนเก่ง คนดีมำเป็นครู 
กรอบแนวทำงที่ ๒ ปฏิรูประบบกำรพัฒนำครู 
ประเด็น ๑.ก้ำหนดสมรรถนะที่จ้ำเป็นส้ำหรับครู 
 ๒.ประเมินสมรรถนะที่จ้ำเป็นส้ำหรับครู 
 ๓.ก้ำหนดให้ครูมีกำรจัดท้ำแผนพัฒนำตนเอง ID PLAN 
 ๔.ก้ำหนดกระบวนกำรพัฒนำครูโดยเน้นกำรใช้ action learning ในสถำนที่

ปฏิบัติงำน เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยกำรปฏิบัติจริง 
 ๕.ก้ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรพัฒนำครู 
 ๖.ก้ำหนดให้มีกำรบันทึกผลกำรพัฒนำตนเองตำมสมรรถนะที่จ้ำเป็น 
กรอบแนวทำงที่ ๓ ปฏิรูปค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงขวัญและก้ำลังใจ 
ประเด็น ๑.พัฒนำระบบค่ำตอบแทนที่จูงใจให้คนเก่งคนดีมำเป็นครู 
 ๒.จัดระบบกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้สมกีบวิชำชีพชั นสูง 
 ๓.ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครู 
กรอบแนวทำงที่ ๔ ปฏิรูปควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
ประเด็น ๑.ปรับระบบกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะกำร

สอนของครูและผลงำนที่เกิดขึ นจริง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
กรอบแนวทำงที่ ๑ ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถำนศึกษำ 
ประเด็น ๑.สร้ำงสถำนศึกษำให้เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
 ๒.สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบระหว่ำง โรงเรียน ครู ผู้บริหำรกำรศึกษำและ

ผู้ปกครอง 
 ๓.สร้ำงระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 ๔.สร้ำงภำวะผู้น้ำให้กับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
กรอบแนวทำงที่ ๒ ปฏิรูประบบกำรวำงแผน 
ประเด็น ๑.จัดท้ำระบบฐำนข้อมูลทำงกำรศึกษำ ให้เป็นระบบฐำนข้อมูลกลำงระบบเดียว 
 ๒.ก้ำหนดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
กรอบแนวทำงที่ ๓ ปฏิรูประบบงบประมำณ 
ประเด็น ๑.กระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรงบประมำณไปสู่เขตพื นที่และสถำนศึกษำ 
กรอบแนวทำงที่ ๔ ปฏิรูปโครงสร้ำงอ้ำนำจหน้ำที่ 
ประเด็น ๑.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลในระดับ สพฐ. 
 ๒.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนในระดับ เขตพื นที่กำรศึกษำให้มีเอกภำพ 
 ๓.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนในระดับสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 
กรอบแนวทำงที่ ๕ ปฏิรูปกำรก้ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
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ประเด็น ๑.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรก้ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 ของ สพฐ.และส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ 
กรอบแนวทำงที่ ๖ ปฏิรูปโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำ 
ประเด็น ๑.เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 กำรศ ึกษำขั นพื นฐำนเป ็นกำรศ ึกษำเริ ่มแรกของคนในชำติด ังนั น เพ่ือให ้กำรศ ึกษำ ขั นพื นฐำนของ
ประเทศไทย ม ีค ุณภำพมำตรฐำนระด ับสำกล บนพื นฐำนของควำมเป ็นไทย ให ้น ักเร ียนได ้ร ับกำรพ ัฒนำ
ศ ักยภำพส ูงส ุดในตน ม ีควำมรู ้และทักษะที่แข ็งแกร ่งและเหมำะสม เป ็น พื น ฐำนสำคั ญ ใน กำรเร ียน รู ้ระ ดับ 
ส ูงขึ ้นไป แ ละ กำรดำ รงช ีว ิต ในอนำคต สำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขั นพื นฐำน โดยควำมเห ็นชอบ
ของคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขั นพื นฐำน จึงกำหนดนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขั นพื นฐำน
ป ีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี  

๑. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั นพื นฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนกำรกำรจัด
กำรศึกษำขั นพื นฐำนทั งระบบให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้ส้ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๒. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิกำร และด้อย
โอกำส มีควำมรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน เขียน และกำรคิด เพ่ือให้มี
ควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง และโลกของกำรท้ำงำน 

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำนสัมพันธ์
กับเนื อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอนประกอบไปด้วย มำตรฐำนและกำรประเมิน หลักสูตรและ
กำรสอน กำรพัฒนำทำงวิชำชีพ สภำพแวดล้อม กำรเรียนรู้ 

๔. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ   ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถและทักษะที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำร และเป็นผู้น้ำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้ำงควำมม่ันใจและไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชำชีพ 

๕. เร่งสร้ำงระบบให้ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ เป็นองค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพ 
มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำนที่มีคุณภำพ และมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจและมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด
กำรศึกษำขั นพื นฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล 

๗. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ  ที่มีข้อมูล สำรสนเทศ และ
ข่ำวสำร เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรประเมินผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

๘. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท้ำงำน เร่งรัดกำรกระจำยอ้ำนำจและควำมรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท้ำกำรมีส่วนร่วม และกำรประสำนงำน สำมำรถใช้เครือข่ำยกำรพัฒนำ
กำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพกลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน 
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
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๙. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้นควำมถูกต้อง เหมำะสมและเป็นธรรม ให้เป็นปัจจัย
หนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพขวัญและก้ำลังใจ สร้ำงภำวะจูงใจ แรงบันดำลใจ และควำม
รับผิดชอบในควำมส้ำเร็จตำมภำระหน้ำที่ 

๑๐. มุ่งสร้ำงพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท้ำให้กำรศึกษำน้ำ
กำรแก้ปัญหำส้ำคัญของสังคม 

๑๑. ทุ่มเทมำตรกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลังและโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่ได้
คุณภำพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

เพ่ือให้กำรศ ึกษำขั นพื นฐำนของประเทศไทย พ ัฒนำไปในท ิศทำงท ี่สอดคล้อง ก ับกำร
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก สำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขั นพื นฐำน โดยควำม
เห ็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขั นพื นฐำน จ ึงได ้กำหนดว ิส ัยท ัศน ์พ ันธก ิจ ประเด ็น ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค์  กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี  

วิสัยทัศน์ 

กำรศึกษำขั นพื นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพ และมำตรฐำนระดับสำกล บนพื นฐำนของควำมเป็นไทย 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ  
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  
๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ  

เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรท่ีเหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียน
ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ 

๒. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั นพื นฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
๓. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำร

ท้ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๔. ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั น

พื นฐำนกำรศึกษำสู่คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล 
๕. สพฐ.บูรณำกำรกำรท้ำงำนเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกระจำยอ้ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่

ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
๖. พื นที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ที่ ๑ นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำ ขั นพื นฐำนทุกคน มี
พัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ  
กลยุทธ์  
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๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
๑.๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
  ๑.๑.๑ ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประกำร  
  ๑.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวและกำรบริกำร แนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อ 
และกำรประกอบอำชีพ ให้แก่นักเรียนตั งแต่ระดับประถมศึกษำ อย่ำงเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง สำมำรถวำงแผนชีวิตด้ำนกำรเรียน กำรประกอบอำชีพใน
อนำคต รวมทั งสำมำรถปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข  
  ๑.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมวัย  
  ๑.๑.๔ ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 
๑ ภำษำ เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้ รองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน และ
เทียบเคียงสู่มำตรฐำนสำกล  

๑.๒ พัฒนำระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
  ๑.๒.๑ ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพของผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท ให้มีประสิทธิภำพ 
  ๑.๒.๒ สนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดคุณภำพ  
  ๑.๒.๓ ส่งเสริมกำรน้ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพัฒนำ
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับควำมจ้ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
  ๑.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลย ีและนวัตกรรม และสิ่ง
อ้ำนวยควำมสะดวก ที่หลำกหลำย กำรมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสำมำรถยืมสื่อไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  ๑.๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกำรนำกำรทดสอบ NT, O-NET กำรประเมินของ PISA และระบบ
กำรทดสอบกลำงของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิด
คุณภำพแก่ผู้เรียน  
  ๑.๒.๖ ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ให้มีควำมเข้มแข็ง  
  ๑.๒.๗ ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ ในระดับมัธยมศึกษำ  
  ๑.๒.๘ จัดระบบนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล หลำกหลำยมิติให้มีควำมเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ และสำมำรถสะท้อนคุณภำพของผู้เรียน  
 
๒. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน  

๒.๑ สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน 
สังคม และสำธำรณชน  
๒.๒ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๒.๓ ประสำนสถำบันที่รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อให้คัดเลือกอย่ำงหลำกหลำย สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำขั นพื นฐำน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
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 เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั นพื นฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 
และเสมอภำคกำรจัดกำรศึกษำมีควำมเหมำะสมตำมบริบทของพื นที่ 
 เป้าประสงค์ที่ ๖ พื นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำร 
 กลยุทธ์  

 ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 ๑.๑ สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภำพ ตำมควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของพื นที่
ทั งในระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื นที่ และมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื นฐำนของควำมเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต้ำบล  
 ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำวิชำชีพ ทั งที่จัดเองและสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนอื่น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำของผู้เรียน โดยเฉพำะโรงเรียน ที่จัดกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ให้สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเลือกประกอบอำชีพ
ของผู้เรียน  
 ๑.๓ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย ทั งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อควำมเป็นเลิศ 
รูปแบบเพื่อเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือก ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรจ้ำเป็น
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำง ๆ 
 ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับโรงเรียนในพื นท่ีพิเศษ เป็นกำรเฉพำะตำมสภำพ
ของพื นที่ (พื นที่สูง ชำยแดน เกำะแก่ง เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้)  
 ๒. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรออกกลำงคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์อย่ำงเหมำะสม 
 ๒.๑ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ นักเรียนเป็นรำยบุคคล ทั งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้มี
ประสิทธิภำพ และต่อเนื่อง เชือ่มโยงกัน โดยเฉพำะเมื่อเกิดกำรส่งต่อนักเรียน 
 ๒.๒ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรำยหัว ให้ผู้เรียน เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนรู้แบบตำมตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน เน้นกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
 ๒.๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ควำมประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงำน ที่สัมพันธ์ 
 ๒.๔ ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดกำรศึกษำ ที่เหมำะสม 
ส้ำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจำตัวประชำชน บุตรหลำนของแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ ๓ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  

เป้าประสงค์ที่ ๖ พื นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัด 
กำรศึกษำมีควำมเหมำะสมตำมบริบทของพื นที่  

กลยุทธ์  
๑. ลดภำระงำนอื่น นอกเหนือจำกงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
๑.๑ ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆ หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมโครงกำรในช่วงเปิดภำคเรียน 
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๑.๒ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่มีจำนวนครูไม่
เพียงพอ๑.๓ ประสำนควำมเป็นไปได้ในกำรก้ำหนดให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสอน อย่ำงน้อย ๑ รำยวิชำใน
โรงเรียนของตน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื นที่กำรศึกษำที่มีคุณวุฒิที่เหมำะสม ช่วยสอนในโรงเรียนที่
ครูไม่เพียงพอ 

๑.๔ ประสำนและส่งเสริมกำรท้ำงำนของจิตอำสำ หรือควำมสนับสนุนจำกองค์กรต่ำงๆ เพ่ือจัดหำ
ผู้มำช่วยเหลือกำรท้ำงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ โดยเฉพำะด้ำนกำรวัดและประเมินผล และทักษะในกำรสื่อสำร
ของครู ให้มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒.๑ เผยแพร่องค์ควำมรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียน กำรสอน กำร
สอนคิดแบบต่ำงๆ และกำรวัดประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำม
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล 

๒.๒ พัฒนำครูให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล โดยกำร
ประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

๒.๓ ส่งเสริมระบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร โดยส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และครู ทั งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่น ๆ ตำมควำมพร้อม ของโรงเรียน 

๒.๔ ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  

๒.๕ ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอน ให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
๔. เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรท้ำงำน 
 ๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพมีผลงำนเชิงประจักษ์ 
๔.๒ ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครู ให้มีวิทยฐำนะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  
๕. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครู
มืออำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วำงแผน สรรหำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและจ้ำเป็นของโรงเรียน และสังคม 
 ๖.๑ สร้ำงควำมตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรสรรหำ ย้ำย โอน 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื นที่ และมีกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ 
 ๖.๒ ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลิตครูที่มีวิชำเอกตรงกับควำมต้องกำร สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ ๔ ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน

กำรศึกษำขั นพื นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
เป้าประสงค์ที่ ๕ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน เน้นกำรท้ำงำนแบบบูรณำกำร กำร

บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ้ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่
ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
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เป้าประสงค์ที่ ๖ พื นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมี
ควำมเหมำะสมตำมบริบทของพื นที่  

กลยุทธ์  
๑. กระจำยอ้ำนำจและควำมรับผิดชอบ 

  ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถและ
มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๑.๒ บูรณำกำรกำรทำงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในส่วนกลำง 
เพ่ือส่งเสริมให้สำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพ ตำมบริบทได้เพ่ิมขึ น 
  ๑.๓ พัฒนำระบบช่วยเหลือ ก้ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มี
ประสิทธิภำพ 
  ๑.๔ แก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ไม่เหมำะสม ถูกต้อง ตำมหลักธรรมำภิบำล 
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

๒. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
 ๒.๑ เร่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ถึงควำมจ้ำเป็น และประโยชน์
ของกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  

  ๒.๒ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
      ๒.๒.๑ ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับ กำรช่วยเหลือของ
โรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่ขำดแคลน อยู่ในพื นที่ห่ำงไกล ทุรกันดำร  
     ๒.๒.๒ ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำช่วยเหลือโรงเรียนที่มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ แต่มีควำมขำดแคลนมำก  
 ๒.๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
๓. ส่งเสริมกำรใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ  
๔. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ และองค์คณะบุคคล มีควำมรับผิดชอบ
ต่อผลกำรด้ำเนินงำน  
 ๔.๑ ส่งเสริมให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ และองค์
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพื นที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ น อัตรำกำรออกกลำงคัน
ลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  
 ๔.๒ สร้ำงช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับองค์กร องค์
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง  
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน มีกำรด้ำเนินงำน ๖ ผลผลิต คือ  
๑) ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ  
๒) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ  
๓) ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๔) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขั นพื นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ  
๕) เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั นพื นฐำน  
๖) ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
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นโยบายการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 
วิสัยทัศน์  
องค์กรยุคใหม่ สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล  
 
พันธกิจ  
พัฒนำและส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยพัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ คู่
คุณธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั นพื นฐำนสู่มำตรฐำนสำกล  
 
ค่านิยมองค์การ 
ยิ มรับ ฉับไว  ใส่ใจบริกำร (๓s) –smile   -smart    -service 
 
เป้าประสงค์  
๑. ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรพัฒนำ ให้มีคุณภำพตำมหลักสูตร และมำตรฐำนกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
๒. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลัก ๑๒  ประกำร 
๓. ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำท่ีหลำกหลำย 
๔. ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรม กำรท้ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๕. ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
๒. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำขั นพื นฐำนให้ครอบคลุมทั่วถึง 
๓. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ 
 
กลยุทธ์ สพม. ๓๒ 
๑. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ ๑ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียนทุกระดับตำมหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ ๒ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม บนพื นฐำนของควำมเป็นไทย และค่ำนิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประกำร สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ ๔ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั งระบบ ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมสำมรถในกำรบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็ง และเป็นผู้น้ำทำงวิชำกำร ยึดมั่นในจรรยำบรรณ
และมำตรฐำนวิชำชีพ 
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๒.  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
 กลยุทธ์ ๓ กำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มคุณภาพ 
 กลยุทธ์ ๕ พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ้ำนำจ เน้น
กำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
จุดเน้น 

 ๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสู่สำกล (คุณภาพ) 
 ๒.ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง  (โอกาส) 
 ๓.พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและเขตพื นที่กำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเขตพื นที่กำรศึกษำสุจริต 
(ประสิทธิภาพ) 
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การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

................................................................................................  

วิสัยทัศน์   
  “โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร  เน้นควำมรู้  คู่คุณธรรม  น้ำควำมเป็นไทยสู่สำกล  บนพื นฐำนของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

๑. พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั นดี  มีระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนำอัจฉริยภำพ องค์ควำมรู้คู่คุณธรรม  
๓. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 
๔. พัฒนำระบบภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียน 
๕. พัฒนำโรงเรียนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล   

เป้าประสงค์หลัก 

๑. นักเรียนมีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ทั งด้ำนวิชำกำร คุณธรรม สุขภำพและอนำมัย ได้
มำตรฐำนกำรศึกษำ มีควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและสำรสนเทศในกำรแสวงหำควำมรู้และ
พัฒนำตนเอง 

๒. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ  มีกำรจัดระบบบริหำร
จัดกำรโรงเรียนที่ดี   

๓. คร-ูผู้บริหำร มีศักยภำพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้ำคัญ   

๔. มีระบบภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่เข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ   

๕. โรงเรียนให้บริกำรทำงกำรศึกษำ อย่ำงทั่วถึงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมสะอำด    
ร่มรื่น  เอื อต่อกำรเรียนรู้   

๖. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพื นฐำนของควำมเป็นไทยและยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคม
โลกโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงโลกสู่ประชำคมอำเซียน 

ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนำ 
องค์ควำมรู้  ภูมิปัญญำ  ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และทักษะกำรด้ำรงชีวิตได้ตำมศักยภำพ  
มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญำคู่คุณธรรม  มีคุณภำพเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกลมีกำรพัฒนำทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒. สร้ำงเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ  มีมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
วิชำชีพ  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนและสำมำรถใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ   
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เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  และแสวงหำควำมรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๓. จัดระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนที่ดี  ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทั งภำยในและภำยนอกห้องเรียน 
ของโรงเรียนให้เอื อต่อกำรเรียนรู้   มีควำมสะอำด  ร่มรื่น   ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภำพ  มีคุณภำพเป็น 
ที่ยอมรับของสังคม 
 ๔. สร้ำงเสริมภำคเีครือข่ำยอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ น เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรคิด  ปฏิบัติพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
 ๕. ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
ระบบนิเทศ ติดตำมควบคุม ก้ำกับกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำน และกระจำยอ้ำนำจสู่หน่วยปฏิบัติ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

.................................................................... 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
  มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ  
  มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค้ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั น 
  ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
  ๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
   ๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 
  ๖) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท้ำงำน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 
  ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ๑. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก้ำหนดชัดเจน  
  ๒. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   ๑) กำรวำงแผนและด้ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และด้ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
   ๒) กำรวำงแผนและด้ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
   ๓) กำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
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   ๔) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้             
อย่ำงมีคุณภำพ 
  ๓. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ                    
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
  ๔. กำรก้ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  กำรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ น 

ด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
อัตลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
๑. รักสะอำด 
๒. มำรยำทงำม 
๓. ติดตำม ICT 

 
ค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย  คสช. 

๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันหลักของชำติในปัจจุบัน 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม  
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์  
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำ เล่ำเรียน ทำงตรงและทำงอ้อม 
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม  
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้ำใจ เรียนรู้ กำรเป็นประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่  
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท้ำ รู้ปฏิบัติ ตำมพระรำชด้ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
๑๐. รู้จักด้ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด้ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ้ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย จ้ำหน่ำย และขยำยกิจกำร เมื่อ
มีควำมพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ้ำนำจฝ่ำยต่้ำ หรือกิเลส มีควำมละอำย เกรง
กลัวต่อบำป ตำมหลักของศำสนำ 

๑๒. ค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชำติ มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง" 
 
 
 


