
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
                       ทิศทางการพฒันาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน ์



 
 

 
 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง ผลิต
และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์
1. กำลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  
3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็น และ 

นโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการที่มี 

คุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น  
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค และ

เป็นธรรม  
9. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย ์ 

ยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ระบบการบริหารจัดการ  
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา  
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 
 

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



 
 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมี
ภารกจิหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดองค์ประกอบนโยบาย เพ่ือพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทศัน์ พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ ผลผลติ จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 16 ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ  
3. พฒันาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมสี่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และ

บูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค ์
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย 

และมีคุณภาพ  

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจ และ ความรับผิดชอบสู่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม  
บริบทของพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

 
 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
 



 
 

 
 

วิสัยทัศน ์
    การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  
มีคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัด

การศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 เป้าประสงค์ 
         1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับโอกาสใน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมทำหน้าที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
           3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เน้นการทำงานแบบบูรณาการการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  

2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

 
 

นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

วิสัยทัศน ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21  
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2564 

พันธกิจ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21  
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

2. การบริหารและการจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ   
3. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล 

เป้าประสงค ์  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ   
3. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล 

 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์หลัก 1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21  
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์รอง 1.1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2  พัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ 
                    มีคุณภาพ 
กลยุทธ์รอง 2.1  กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจน 

2.2  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2.3  ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
      อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

  2.4  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์หลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์รอง 3.1  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
  3.2  จัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3.3  ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์หลัก 4 สนับสนุนให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์รอง 4.1 ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 


