ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้นาหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใน
ปีการศึกษา 2556
พันธกิจ
พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง คลอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
3. เพิม่ ศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติ
5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
7. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
8. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการ
รับรองจากการประเมินภายนอก
10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ จาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ที่
1
2
3

เป้าหมายความสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชา
หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี
ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
ภาษาไทยต่ากว่าเกณฑ์ลดลงร้อยละ 2
นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระวิชาหลักเพิ่มขึ้น
ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
ภาษาไทยต่ากว่าเกณฑ์ลดลง
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่
เป้าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสานึก
คุณธรรมจิตสานึกความเป็นไทย
ความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 80
3 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ความสานึกในความ คุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยและ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
4 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการ จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
ดารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4

เป้าหมายความสาเร็จ
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพ
ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน
จานวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการค่าเล่าเรียน
รายการค่าเล่าเรียนหนังสือเรียน อุปกรณ์ หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ที่
1

2

3

4

เป้าหมายความสาเร็จ
ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมี
ความเข็มแข็งด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจ
ในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
จานวนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี ความ
เข็มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความพอใจในความมั่นคงของการประกอบ
วิชาชีพ
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนด

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่
1

เป้าหมายความสาเร็จ
สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง
ได้รับการแก้ไขแทรกแซงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกผ่านการรับรองมาตรฐาน

2

จานวนสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ
ติดตาม ช่วยเหลือการดาเนินงานให้มี
คุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
มีความพร้อมและความเข็มแข็งในการ
บริหารและการจัดการศึกษาสามารถ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือ การดาเนินงานให้มีคุณภาพ

3

4

จานวนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความ
พร้อมและความเข็มแข็งในการบริหารและการ
จัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภิบาล
ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่
1
2
3
4
5

6

เป้าหมายความสาเร็จ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
ผู้เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบคู่อิสลาม จานวนผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญ
ศึกษาเพิ่มขึ้น
ควบคู่อิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มภาษาไทย
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
เพิ่มขึ้น
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ
จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 1,305 แห่ง
เพิ่มขึ้น
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึง ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
พอใจในระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ความพึงพอใจในระบบดูแลรักษาความ
และการจัดสวัสดิการ
ปลอดภัยและการจัดสวัสดิการ
ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้การอยู่
จานวนผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันเพิ่มขึ้น
ร่วมกันเพิ่มขึ้น

