ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556
นโยบายของคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ
ประการที่หนึง่ เพื่อนําประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาํ คัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนการพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ
เศรษฐกิจไทย
ประการที่สอง เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมทีม่ ีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
ประการที่สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์โดยสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
ดังนั้น ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ
1. นโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษา ได้แก่
1.1 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อมนํากระแสพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริม
ความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต
สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทีส่ อดคล้องกับ
ลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ การบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติรวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับ
สภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม
1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํา
ร่องสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน
การให้บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. นโยบายการศึกษา
2.1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการ
ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรูท้ ี่ก้าวหน้าและได้
มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิน่ จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้
หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มโี รงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา
1

คุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คคู่ ุณธรรมมุ่ง
การสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกรวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ และดําเนินการ
ให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการ
กระจายอํานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ทมี่ ีความพร้อม
2.2.สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่อง
ทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรูต้ ั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับ
การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็กสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มที่มคี วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้
กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คนื ต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชํา ระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาโดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ให้มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้
ไปเรียนต่อต่างประเทศจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
2.3.ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มคี ุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครูปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนครูพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัด
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลักจัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง
แก้ปัญหาหนี้สนิ ครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลักเช่นคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษา
2.4.จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนและสนับสนุนให้ผสู้ ําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีศนู ย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อน
ไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อม
สร้างประจําชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งนี้จะดําเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตาม
ความสามารถ
2.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใช้เป็นเครื่องมือใน
การเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้
มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) เพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนําร่องให้ได้
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มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดําเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”
สามารถดําเนินการตามภารกิจได้
2.6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญา
และนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่จําเป็นพัฒนาโครงสร้างการ
บริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัย
กับสถาบันอุดมศึกษา
2.7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนโดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนากําลังคนให้มีคณ
ุ ภาพและปริมาณเพียงพอ
สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหาร เร่งรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทบนพื้นฐานที่ว่า
ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มพี ลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับ
เด็ก เยาวชน ผูพ้ ิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถใน
การแข่งขันสู่ตลาดโลกโดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ทสี่ ําคัญ อันได้แก่
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียน เป็นศูนย์กลาง
2) การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3) การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6) การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
7) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนโดยมีกรอบ
แนวคิดหลักของของคุณภาพและความเท่าเทียม รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ต้องมุ่งเน้นหลักการในการดําเนินงาน ประกอบด้วย
♦ โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
♦ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ โดยขึ้นกับฐานะของผู้ปกครอง
♦ โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ ผู้เรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริงผ่านการเรียนรู้บน
ฐานกิจกรรม (Activity-Based Learning)
♦ โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้
เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
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ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพสามารถพัฒนาสมอง สร้างจินตนาการได้อย่างไม่มีขีดจํากัด ได้รับการดูแลอย่างรอบด้านประหนึ่ง
ลูกหลานในครอบครัว ดูแลครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดั่งญาติพี่น้องเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กําลังความสามารถและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และบริหารจัดการทุกระดับอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มี
การทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ เพื่อนํา
หลักการสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน
2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศด้วยการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพให้แข่งขันได้ในระดับ
สากลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดกรอบแนวคิดว่า การศึกษา
จะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษาจะต้องนําไปสู่การเตรียมประชาชนคนไทยใน
อนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งใน
เมืองและชนบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ที่สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี
พ.ศ. 2556 กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
3. การพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
6. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทยและกีฬาพืน้ บ้าน
8. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
9. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน
11. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
12. ส่งเสริมเพือ่ ให้นักเรียนระดับตําบลมีงานทํา
13. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.6 ที่ไม่เรียนต่อและ
นักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลําบาก
3. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
4. การจัดการศึกษาสําหับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
2. ครูคลังสมอง
3. สนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา
ยุทธศาตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
1. ส่งเสริมให้นกั เรียนทํางานหารายได้ระหว่างปิดภาค
ยุทธศาตร์ที่ 5 การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
ยุทธศาตร์ที่ 6 การสนับสนุนการพัฒนาเพือ่ สร้างทุนปัญญาของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

♦ วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 รวมทั้ง
ลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา
♦ พันธกิจ
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
♦ ค่านิยมองค์การ
องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
♦ เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง
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♦ กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดกลยุทธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึงและลดความเหลื่อมล้ํา ผูเ้ รียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(Education for
Peace and Harmony)
♦ จุดเน้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดเน้นการดําเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขัน้ พื้นฐาน ( Literacy
,Numeracy & Reasoning Abilities)
4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง(Sufficiency &
Public Mind)
5. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตรา
เด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
7. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน(Southern – Border
Provinces)
8. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
9. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ
ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
6

10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Effective Service Areas)
♦ ผลผลิต
ผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีหน่วยงานกํากับ ประสาน ส่งเสริม
การจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วย
ปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
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จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Rais the bar)
จุดเน้น

1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
( EQ : Emotion Quotient)
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลข
คล่อง และมีทกั ษะการคิดขั้นพื้นฐาน
(Literacy , Numeracy &
Reasoning
Abilities)

มาตรการ

- ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย และคณิตศาสตร์

- เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อ
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดเตรียม
ความพร้อมปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบ
การศึกษาก่อนประถมศึกษาตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง
เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐาน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน
ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
โดยเฉลี่ย อย่างน้อยวันละ 60 นาที
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
ตามระดับการศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น
โดยผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET)เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
(Student Achievement)

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่ม
สาระ โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ

4. นักเรียนมีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศิลปะศาสตร์ทุกคน ได้รับการ

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1
เพื่อจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
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จุดเน้น

มาตรการ

ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ(Excel to
Excellence)

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

5. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน มีมิคมุ้ กันต่อการปลี่ยนแปลง
ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
(ASEAN Community)

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ
ภาษาที่สอง และมีความพร้อมต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีภมู ิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและระบบเศรษฐกิจ
สังคมพหุวัฒนธรรม รองรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน
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ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน
1 : 10
- ร้อยละ 80 ของสื่อการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระทีม่ ีคุณภาพทั้งเนื้อหาและ
รูปเล่มให้สถานศึกษาเลือกใช้อย่าง
หลากหลาย
- นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยจํานวน 3,456 คน
ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
- สถานศึกษา จํานวน 195 แห่ง ได้รับ
การสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียน จัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตร
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรูเ้ ข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบ
ประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียน จัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
และสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
- ร้อยละ 60 ของนักเรียน สามารถใช้

จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
- ร้อยละ 60 ของโรงเรียนต้นแบบ
สามารถสร้างเครือข่ายในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนได้
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มที กั ษะชีวิตใน - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
รับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของ
การรับมือกับภัยพิบัติได้
- สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย พื้นที่
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน สามารถ
พิบัติตามสภาพภูมิศาสตร์
เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
กับภัยพิบัติ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากร
ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
จุดเน้น

1. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่าง
พอเพียง(Sufficiency & Public Mind)

มาตรการ

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ส่งเสริมจิตสํานึกความเป็นไทยใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ส่งเสริมและพัฒนาระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคมศึกษา
ประชาธิปไตยมีความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความ
สํานึกในความเป็นไทย
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ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย์ มีวินัยสุภาพ สะอาด สามัคคี
มีน้ําใจ) และกตัญญู
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนประกอบ

จุดเน้น

มาตรการ

- ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการดํารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ขยายผลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
อย่างสม่ําเสมอ
- โรงเรียน ร้อยละ 100 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการ
ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้าํ ผู้เรียนได้รบั โอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
จุดเน้น

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วย
ทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตรา
เด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการ
เรียนต่อหรือประกอบอาชีพ
(Alternative Access)

มาตรการ

- เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครูกับนักเรียน
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ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

- ร้อยละของผู้เรียนต่อจํานวน
ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- อัตราการออกกลางคันลดลง
- อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3
สูงขึ้น
- จํานวนนักเรียนอายุต่ํากว่า 15 ปี
ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 100
- จํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูก
ดําเนินคดีโดยสถานพินิจและ

จุดเน้น

มาตรการ

- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
โดยครอบครัว สถานประกอบการ
องค์กรเอกชน

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
ผู้พิการ
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ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ลดลงร้อย
ละ 100
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผูเ้ รียน
- นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สารเสพติดลดลง ร้อยละ 100
- ร้อยละ100 ของนักเรียนที่ติด
สารเสพติดเข้ารับการบําบัด
- ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษา
ทางเลือกตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียน โดยการ
จัดการศึกษา โดยครอบครัวและ
สถานประกอบการ องค์กรเอกชน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 90 ของผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร
- ผู้พิการ จํานวน 6,600 คน ได้รับ
การพัฒนาสมรรถภาพ
- ร้อยละ 65 ของผู้พิการมีความ
พร้อมเข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 80 ของผู้พิการผ่านเกณฑ์
การพัฒนาสมรรถภาพ ตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล
- ร้อยละ 65 ของผู้พิการที่จบ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตร
- ร้อยละ 80 ของผู้พิการได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพตามกําหนดเวลา

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
จุดเน้น

1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน มีภูมคิ ุ้มกันต่อการปลี่ยน
แปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม
(ASEAN Community)

มาตรการ

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

- ประสานการวางแผนการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นระบบ มีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพ

- ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผ่านการประเมิน
ความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับดี

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร้อยละ 80 ของความสําเร็จในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและ
บริบทรอบตัวผู้เรียน
- ร้อยละ 80 ของครู ได้รับการพัฒนา
เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม
- ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่พัฒนาครูด้วยระบบ
IT
- ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่พัฒนาครูให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 100 ของครู สามารถ
จัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาที่สอง เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละ 60 ของครูที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนบุคลากร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
- ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้
ร้อยละ 30

- คืนครูให้แก่ผเู้ รียนโดยลดภาระ
งานอื่น ที่ไม่จําเป็นและจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนให้พอเพียง
เพื่อให้ครูทําหน้าที่พัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)
จุดเน้น

1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการ
รับรองจากการประเมิน
(Quality Schools)

มาตรการ

- พัฒนาส่งเสริมการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
มีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา(Effective Service
Areas)

- นิเทศ กํากับ ติดตาม ความก้าวหน้า
ของสถานศึกษา และให้ความช่วยเหลือ
เป็นรายโรง
- พัฒนาการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
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ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามได้รับการรับรอง
คุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ได้รับการแก้ไขแทรกแซงเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
- ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาให้มขี นาดที่เหมาะสมกับ
การบริหารจัดการ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือการดําเนินงานให้มีคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติสุข (Education for Peace and Harmony) ในเขต
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จุดเน้น

1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ตน(Southern – Border Provinces)

มาตรการ

- จัดการสอนเสริมและเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกพื้นที่

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนลุ่ม
เป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ได้รับการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทงั้ ในและ
นอกพื้นที่
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
- สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
- จัดและส่งเสริมการจัดการเรียน
- ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีอัตรา
การสอนสามัญควบคู่อิสลามศึกษา
การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐ
ตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ํากว่า
ระดับเฉลี่ยของภาคใต้
- จัดระบบสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู - ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
และบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดระบบ ทางการศึกษา มีความพึงพอใจใน
รักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย และ
การจัดสวัสดิการ
ตลอดจนจัดที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

วิสัยทัศน์
(Vision)

“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภายในปี 2558 ”

พันธกิจ
(Mission)

“พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลมีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

เป้าประสงค์
(Goal)

กลยุทธ์
(Strategy)

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ
2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ
4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ําผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
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