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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทยมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มี
ความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป  และการด ารงชีวิตใน
อนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณพ.ศ.2559 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิดเพ่ือให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน 
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ
และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจ
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
การให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศและข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถ 
ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ 
กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 



 
 
 

23 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความ 
เป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และ 
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมี 

วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
 

กลยุทธ์ 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด 

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ      
               พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 
ค่านิยมองค์กร 

“ ซื่อสัตย์ พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม “ ตัวย่อ “ ISPM ” ( Integrity Service mind Polite 
Morality ) 
 
พันธกิจ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติ 

และระดับสากล 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4.พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

และเป็นธรรม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสม 

และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ได้ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจาย 

อ านาจและความรับผิดชอบสู่บุคลากรและสถานศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ บนพื้นฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ 

ทางการศึกษาของผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานตามภารกิจของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

 
วิสัยทัศน์  

พัฒนาผู้เรียนอย่างมุ่งม่ัน   สร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพียบพร้อมคุณธรรม   ก้าวล้ าสู่พลเมืองอาเซียน 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ว.ส. รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชุมชน 
 

พันธกิจ 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างสมดุลยั่งยืน 
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี 

ศักยภาพเป็นพลโลก 
5. น า นวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองนักเรียน 

ให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆและมีความสุข 
6. เสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรหรือทีมงานดีเด่น 
7. การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 
เป้าประสงค์   

1. นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการน าภูมิปัญญา   สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรของท้องถิ่นมาบูรณาการใน 

การเรียนการสอน 
4. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
5. มีนวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองนักเรียนให้ 

อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆและมีความสุข  
6. มีการเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรหรือทีมงานดีเด่น 
7. การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
 

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม  

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน มีการใช้นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตรงตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 
2. รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลนและแม่น้ าในพ้ืนที่ 

ชุมชน  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้  
2. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนให้มีความร่มรื่นเขียวขจีเป็นป่าชายเลนและแม่น้ าของ

ชุมชน  
3. สร้างจิตส านึกสาธารณะประโยชน์ให้นักเรียนช่วยกันหวงแหนและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรักษาป่าชายเลนและ

แม่น้ าของชุมชน 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเพ่ือสร้างการเรียนรู้ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
2. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือยกระดับการสื่อสารสังคมอาเซียน  
3. พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 4  
4. คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้อง ให้กับเยาวชน 

 
 
 
 
 



 
 
 

27 
 

ยุทธศาสตร์หลักที่ 5 
5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

กลยุทธ์ 
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2. การคัดกรองนักเรียน  
3. การส่งเสริมนักเรียน 
4. การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 
5. การส่งต่อนักเรียน  

ยุทธศาสตร์หลักที่ 6 
    6. การสร้างแรงจูงใจบุคลากร  
  กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการท างานโดยตั้งเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน เพ่ือก าหนดอนาคตและ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร 

2. พัฒนาสถานที่ท างาน บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 
3. ส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์หลักท่ี ๗ 
    7. การบริหารจัดการสถานศึกษา  
  กลยุทธ์ 

1. บริหารจัดการงานวิชาการ 
2. บริหารจัดการงานงบประมาณ 
3. บริหารจัดการงานบุคคล 
4. บริหารจัดการงานทั่วไป  

 
 
 


