นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดกํา หนดนโยบายเพื ่อ พัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ไปในทิศ ทางที่ส อดคล องกั บ ยุทธศาสตรช าติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ประกอบดว ย ว ิสัยท ัศน พันธกิจ
เปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 1 บนพื้นฐานของความเปนไทย
0

พันธกิจ

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. สง เสริ ม ให ผู เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค 2 ตามหลักสูตรและ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
๓. พั ฒ นาระบบบริห ารจ ัดการที่เน  น การมีสว นรวม เพื่ อเสริมสรางความรับ ผ ิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
1

เปาหมาย
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ
ความเปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดเปาหมาย ดังนี้
๑. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สู คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เน น การทำงานแบบบู รณาการ มีเครือขายการ
บริหารจัดการ บริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มจากท ุ ก ภาคส ว นในการจั ด การศึ ก ษา กระจายอํา นาจและ ความ
รับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1

มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพ
2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เพื่อสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดวยคุณลักษณะ ๘ ประการ ไดแก ๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒)
ซื่อสัตยสุจริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝเรียนรู ๕) อยูอยางพอเพียง ๖) มุงมั่นในการทํางาน ๗) รักความเปนไทย ๘) มีจิตสาธารณะ

๖. พื้ น ที่ พิ เ ศษ ได รั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารู ป แบบการจั ดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๗. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดําเนินงาน 6 ดาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
1.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา
หรือ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.๔ เขตพื้นที่ชายแดน
3.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ

นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๑.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
๑. 2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๑.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๒.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุม
สาระการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
๒.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๒.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
๒.9 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู เ รี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ (ผู พิ ก าร
ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบทีเ่ หมาะสม
๒.๑0 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
อยางเขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม
3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ

3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0
4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
โดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชน
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ฯลฯ
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุค คลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการ
พัฒนา
2.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
นโยบายที่ 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๒.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอย
โอกาส ที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัว
ประชาชน เปนตน
๒.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยาง
ทั่วถึง เชน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู
และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
การศึกษา

นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน
โรงเรียนที่ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนหองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
2.๑ สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน
2.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการภาค
2.๓ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ
2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.๑ สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมคี วามรู ความเขาใจ
สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวย
วิธีการที่หลากหลาย

