
ส่วนที่  2                                                                                                                                                                                  
นโยบายด้านการศึกษา 

 
 

 

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้   
• ปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ  บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
• ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยและ  หน้าที่ความ

เป็นพลเมืองที่ด ี  
• ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  มุ่งเน้นการอ่านออก  เขียนได้  คิดเป็น  มองเห็น

อนาคต   
• ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน  มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า   
• ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย   

2.  ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา   
• สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น   
• สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง   
• สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา  โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และสื่อดิจิทัล   
• สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา   

3.  ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั งระบบ   
• แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 
4.  พัฒนาครู   
• สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง   
• สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง  และเด็ก  เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข   
• วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ   
• แก้ไขปัญหาหนี้สินครู   

5.  ผลิตและพัฒนาก้าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ   
• บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน   
• ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สอดรับกับทิศทาง    

การพัฒนาประเทศ  และท้องถิ่น   
•   ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม   
• ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน  เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและ

วิชาชีพ   
• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา   
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6.  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
• พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ  สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ   
• เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย   
• พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ   การใช้ เทคโนโลยี   และการใช้ทักษะ  

ภาษาต่างประเทศ  ให้กับก าลังคน   
• ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
• ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด  

การศึกษา   
• ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ  เช่น  พิพิธภัณฑ์   
•       ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 

8.  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 
•          สร้างคน  สร้างสังคม  และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560  -2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.   2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  

พระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และ  กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานเลขาธิการ  สภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ได้ก าหนดให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการ  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ  ที่บูรณาการศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ  และ  ด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง  (พ.ศ.  2552  
–  2559)  จะสิ้นสุดในปีพ.ศ.  2559  ดังนั้น  ส านักงาน  เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2560  –  2579  ซึ่ง  เป็นแผนระยะยาว  20  ปีเพ่ือ  เป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ  แนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์(Vision)   
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด้ารงชีวิต  อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับ
หลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของ  โลกศตวรรษท่ี  21” 
 

แผนการศึกษา  แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้  คือ 
เป้าหมายด้านผู้เรียน  (Learner  Aspirations)  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การ  เรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21  (3Rs8Cs)  ประกอบด้วย  ทักษะและ  คุณลักษณะต่อไปนี้ 
•     3Rs  ได้แก่  การอ่านออก  (Reading)  การเขียนได้  (Writing)  และการคิดเลขเป็น  

(Arithmetics) 
• 8Cs  ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical  

Thinking  and  Problem  Solving)  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity  and  
Innovation)  ทักษะด้าน  ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  ต่างกระบวนทัศน์  (Cross  –  cultural  
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Understanding)  ทักษะด้านความร่วมมือ  การ  ท างานเป็นทีม  และภาวะผู้น า  (Collaboration,  
Teamwork  and  Leadership)  ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ  และการรู้เท่าทันสื่อ  
(Communications,  Information  and  Media  Literacy)  ทักษะด้าน  คอมพิวเตอร์และ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (Computing  and  ICT  Literacy)  ทักษะอาชีพ  และทักษะการเรียนรู้  (Career  
and  Learning  Skills)  และมีความเมตตา  กรุณา  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  (Compassion) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์  ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย  วิสัยทัศน์
และ  แนวคิดการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  :  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
  1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ   และยึดมั่นการปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ  
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่   2  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัยและนวัตกรรรม  เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ  ในการแข่งขันของประเทศ  มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
  2.1  ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ  
เฉพาะด้าน 
  2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง  
เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้            
มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
  3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและคุณลักษณะที่  
จ าเป็นในศตวรรษที ่ 21 
  3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ  
มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง  
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4  แหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน  นวัตกรรม  และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และ  
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5  ระบบและกลไกการวัด  การติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6  ระบบการผลิตครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7  คร ู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน   
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย  
ดังนี้ 
  4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือ  การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา  การติดตามประเมินและรายงานผล 
 
 ยุทธศาสตร์ที่   5  :  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
  5.1  คนทุกช่วงวัย  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และน าแนวคิดตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2  หลักสูตร  แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
คุณธรรม  จริยธรรม  และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม   
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
  6.1  โครงสร้าง  บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน  และ  
สามารถตรวจสอบได ้
  6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ  
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กัน  ของผู้เรียน  สถานศึกษา 
  6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้าง  ขวัญก าลังใจ  และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงนามในประกาศ  
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563              
เมื่อวันที ่ 21  สิงหาคม  2562 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ           
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  และนโยบายของรัฐบาล  โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน  เรื่อง  การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่  21 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ  
กระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ดังนี้ 

 
 หลักการ 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมติ   ทั้งผู้เรียน  ครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือน  และผู้บริหารทุกระดับ  ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น  
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก   องค์การมหาชนในก ากับของ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว  รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่  
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานงานร่วมกันได้  เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ภาคประชาชน  ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา  ด้วยจุดเน้น  ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม  คณิตศาสตร์  (STEM)  และ  
ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาที่สาม) 

2.        จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี    
งานท า  เช่น  ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ  

นโยบายของรัฐบาล  และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส  รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท าฐานข้อมูล  (Big  Data)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ  เน้นการเรียนรู้และการ      

บริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว  หากติดขัดในเรื่องข้อ  กฎหมาย  

ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร  งบประมาณ  อัตราก าลังตาม      

ความต้องการจ าเป็น  ให้แก่หน่วยงานในภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ  หน่วยจัด

การศึกษา 
7. เร่งทบทวน  (ร่าง)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ....  โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้    

เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน  ต้องศึกษา  ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง    

ที่เกิดขึ้น  เช่น  จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน  ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท า
ความ  เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
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9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู   โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล  และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี  
ประสิทธิภาพ  และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้  และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด   น าเสนอต่อคณะกรรมการ  
ศึกษาธิการจังหวัด  และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และศึกษาธิการภาค  มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ  
ติดตาม  ประเมินผลในระดับนโยบาย  และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
   

วิสัยทัศน ์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย ์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
 

พันธกิจ 
1. จัดการการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี  21 
4. สร้างโอกาส  ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ า  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง  และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร  คร ู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals:  SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้  เทคโนโลยี

ดิจิทัล  (Digital  Technology)  เพ่ือพัฒนามุ่งสู่  Thailand  4.0 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  ซื่อสัตย์  
สุจริต  มัธยัสถ ์ อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษา  และ
อ่ืน  ๆ  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะ  มี
สมรรถนะตาม  หลักสูตร  และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่   21  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มี
ความสามารถในการพ่ึงพา  ตนเอง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเป็นพลเมือง  พลโลกที่ดี  
(Global  Citizen)  พร้อมก้าวสู่  สากล  น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (ผู้พิการ)  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที ่ ห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีความรู้  และจรรยาบรรณ  
ตาม  มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน   (Sustainable  
Development  Goals:  SDGs)  และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีสมดุล    
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ  และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

   

นโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  ได้ก้าหนดไว้  6  นโยบาย  ดังนี  
 
 นโยบายที ่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็น  พลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น  และสังคมโดยรวม  ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  
มีวินัย  และรักษา  ศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มี  ผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน     
การค้ามนุษย ์ อาชญากรรมไซเบอร์  และภัยพิบัติต่าง  ๆ  เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส  และการพัฒนา  
อย่างเต็มศักยภาพ  และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์   กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล  ทุรกันดาร  เช่น  พ้ืนที่สูง  ชายแดน  ชายฝั่งทะเล  และเกาะแก่ง  ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ม ี คุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร  
รามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ไปพัฒนา  ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง  
ความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
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   นโยบายที ่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี วัด 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน  
ศตวรรษท่ี  21 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน   (Reading  
Literacy)  ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical  Literacy)  และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  
(Scientific  Literacy)  ตามแนวทางการประเมิน  PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

 นโยบายที ่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี วัด 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  (3R8C) 
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3  ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ  (NT)  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-NET)  

มากกว่า  ร้อยละ  50  ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  

มี  ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง  มีทักษะ
อาชีพ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ้

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     
มีความ  ยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถด ารงชีวิตอย่าง
มี  ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู  มีการเปลี่ยนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น  “Coach”  ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือ  ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 

     นโยบายที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และ  
การลด  ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวชี วัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ  และเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพ  

ข้อเท็จจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของสถานศึกษา  
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน  วัสดุ  อุปกรณ์  และอุปกรณ์ดิจิทัล  (Digital  Device)  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือ  ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน  วัสดุ  อุปกรณ์  และอุปกรณ์ดิจิทัล  (Digital  Device)  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้านประเภท  ขนาด  และ
พ้ืนที ่

6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การ  เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้  

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

               นโยบายที ่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้  ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และ  บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น  การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง  ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ  และมี
ส่งเสริม  การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ  มาใช้ประโยชน์
รวมทั้ง  สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้  นักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  เรียนรู้
ด้านการ  ลดใช้พลังงาน  การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น  มิตรกับสิ่งแวดล้อม  เช่น  โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว  ฯลฯ 

5. นักเรียน  สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์   ในการ
ด าเนิน  กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน  และข้อมูลของ  Carbon  Footprint  ในรูปแบบ        
QR  CODE  และ  Paper  less 

6. ครู  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ
สร้าง  ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู  และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการ  เรียนรู้  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand  4.0 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้เป็น  
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ  
ชุมชน 
 

              นโยบายที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี วัด 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงาน  ที่มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง  พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา  เป็น  หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างม ี ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
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3. สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานส่วนกลาง  น านวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ  ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา  และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิ
ชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา  หน่วยงานในสังกัด  ทุกระดับ  ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  &  Transparency  Assessment  :  ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ   ผู้เรียน  ครู  
บุคลากร  ทางการศึกษา  สถานศึกษา  หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง   ๆ  น าไปสู่การ
วิเคราะห์  เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Big  Data  Technology) 

8. สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล     
(Digital  Platform)  เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

 
นโยบายส้านักงานศึกษาธิการภาค  1 

 

วิสัยทัศน์   
“เป็นกลไกส้าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุน  ก้ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  เพื่อบูรณาการ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” 
 

พันธกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของพ้ืนที่ 
2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ  การวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ 
3. ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มี

ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงาน  สถานศึกษา  มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ส าคัญไปสู่  

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม/สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 
2. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์งานวิชาการ   การวิจัย

และ  พัฒนา  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที ่
3. ผลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลส าคัญในการเร่งรัด  ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานตาม

นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย 
4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ  

การบริหารงานราชการและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 
5. องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 

ตัวชี วัด 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ  

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการสานพลังเครือข่ายร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  

สถานศึกษา 
3. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ  (กรณีปกติ)  และการติดตามประเมินผล

การ  ด าเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารงานราชการ  

และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 
5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

 


