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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
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การศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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วิสัยทัศน์
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นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
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ภาคผนวก ก ศาสตร์พระราชา
ภาคผนวก ข ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ภาคผนวก ค นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ภาคผนวก ง ไทยแลนด์ ๔.๐
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ภาคผนวก จ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคผนวก ฉ คณะท�ำงาน
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นโยบาย

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล๑
บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
๒. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ๒
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการ
ศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

๑

มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
และการบริหารจัดการด้วยระบบ คุณภาพ
๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย
คุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝเรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการท�างาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ

4

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เปาหมาย

๑. ผู ้ เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม
การท�างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

Policy Fiscal Year 2018

5

๕. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการท�างานแบบบูรณาการ
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
กระจายอ�านาจ และความรับผิดชอบสู่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๗. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน�าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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นโยบาย

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการด�าเนินงาน
๖ ด้าน ดังนี้

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑. เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปนประมุข
๑.๑ น้อมน�าแนวพระราชด�าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๑.๒ ปลูกฝงและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์
สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์และความเป็นพลเมือง
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๒. ปลูกฝงผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ ส ่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

10

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คามในรู ป แบบใหม่
เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
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๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่
๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ
๓.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓.๔ เขตพื้นที่ชายแดน
๓.๕ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และน�าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ�าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษา
อังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
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๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนได้เรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการปฏิบตั จิ ริง
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญหา
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรม และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไ่ ปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศกึ ษา
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น
๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม
๒.๑๐ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ และ
การประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓.๑ ยกระดั บ ผลการประเมิ น ระดั บ นานาชาติ ต ามโครงการ PISA
(Programme for International Student Assessment)
๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) เพือ่ พัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐
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๔. ส่งเสริมสนับสนุนการท�าวิจัยและน�าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ ส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)
๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC)
๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเชือ่ มโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ การก�าหนดแผนอัตราก�าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน
และการพัฒนา
๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก�าลังใจ
ในการท�างาน
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นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา
๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส�าหรับ
เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว
เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ�าตัวประชาชน เป็นต้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance learning information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)

Policy Fiscal Year 2018

19

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมน�าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด�าเนินชีวิต
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๑.๑ พั ฒ นาระบบการวางแผน การน� า แผนไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ การก� า กั บ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
๑.๔ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาตามบริ บ ท
ของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ
(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล
๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์

Policy Fiscal Year 2018

21

๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
(Area-base Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ�านาจ “CLUSTERs”
เป็นต้น
๒.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดท�าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและส�านักงานศึกษาธิการภาค

22

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก�ากับดูแล ตลอดจน
การส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๒ ประสานสถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาให้ คั ด เลื อ กผู ้ เรี ย น
เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเชื่อมโยง

ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายและเป้าหมาย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร

๑. ความมั่นคง

๑. ด้านความมั่นคง

๒. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒. ด้านการผลิตพัฒนาก�าลังคน และ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน

๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

๔. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทางสังคม

๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และการลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึกษา

๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

๖. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ
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ร

นโยบายและเปาหมายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
๓. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เปำหมำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตาม
สายงานและมีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

๔. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

๕. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เน้นการท�างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา กระจายอ�านาจและ ความรับผิดชอบ
สู่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

๕. ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่

๖. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน�าผลไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๑. เสริมสร้าง
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
๑.๑ น้อมน�าแนวพระราชด�าริ
ความมั่นคง
มีการบูรณาการ
สืบสานพระราชปณิธาน
ของสถาบันหลัก
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้
และพระบรมราโชบาย
และการปกครอง
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านการศึกษา หรือ
ในระบอบ
อย่างยั่งยืน
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้
ประชาธิปไตย
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อันมีพระมหากษัตริย์
อย่างยั่งยืน
ทรงเป็นประมุข
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
๑.๒ ปลูกฝงและเสริมสร้างวิถี
ปลูกฝงและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี
สมานฉันท์ สันติวธิ ี
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครอง
และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ศาสนา พระมหากษัตริย์
เกีย่ วกับสถาบันชาติ
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
และความเป็นพลเมือง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง
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นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ต่อ)
กลยุทธ์

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๒. ปลูกฝงผู้เรียน
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุน
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ด้านคุณธรรม
การจัดกิจกรรมทั้งใน
มีคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม และ
และนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมที่พึงประสงค์
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
เกี่ยวกับภัยคุกคาม
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ในรูปแบบใหม่ เช่น
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
อาชญากรรม และความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์
๓. พัฒนาการจัด
๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษา
๖. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา
การศึกษาโรงเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
ในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภท
ในเขตพื้นที่พิเศษ
ให้เหมาะสมตามบริบท
มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสม
ของพืน้ ที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษ ตามบริบทของพื้นที่
ตามบริบทของพื้นที่
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ
เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เขตพื้นที่ชายแดน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัย ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
๑. เสริมสร้าง
และหลักสูตรแกนกลาง
ความเข้มแข็ง
น�าหลักสูตรระดับปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการพัฒนาผู้เรียน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
และน�าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร
ให้เกิดประสิทธิภาพ
ให้เกิดประสิทธิภาพ
การวัดและประเมินผล
และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
ที่เหมาะสม
กับหลักสูตร ตามความจ�าเป็น
จัดการเรียนรู้สอดคล้อง
และความต้องการของผู้เรียน
กับหลักสูตร ตามความจ�าเป็น
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
และความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย ๑ ภาษา

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินความ
สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
๔. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียน
อย่างน้อย ๑ ภาษา

๑.๓ พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
มีระบบการวัดและประเมินผล
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
กลยุทธ์

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับ
๒. พัฒนาคุณภาพ
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการ
กระบวนการเรียนรู้
ก่อนประถมศึกษา ให้มี
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
สังคม สติปญญา และพร้อม
อารมณ์จิตใจ สังคม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
และสติปญญา ให้มีความพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย

๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
มีทักษะ การอ่าน การเขียน
ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖
อ่านคล่อง เขียนคล่อง

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่าน

๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
๙. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
มีผลการทดสอบคะแนน
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
ความสามารถพื้นฐาน
(Active Learning)
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา
เน้นทักษะกระบวนการ
ด้านค�านวณ และด้านเหตุผล
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
คิดแก้ปญหา และคิดสร้างสรรค์
มีจ�านวนเพิ่มขึ้น
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ทั้งในและนอกห้องเรียน
๑๐. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มีคะแนนสอบ O-NET
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
กลยุทธ์

แนวทำง

๒. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
ในแต่ละกลุ่มสาระ
มีจ�านวนเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
๑๑. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปญหา และ
คิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)

๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
มีสมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์

๑๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
ปลูกฝงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรียน

๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหา
๑๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
ผลิต จัดหาและใช้สื่อ
และใช้สื่อการเรียนการสอน
การเรียนการสอน เทคโนโลยี
เทคโนโลยี นวัตกรรม
นวัตกรรมห้องสมุด
และสิ่งอ�านวยความสะดวก
และแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายรวมทั้ง
การพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ได้
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นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
กลยุทธ์
๒. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ
วิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
(Dual Education)
หลักสูตรระยะสั้น

๑๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
มีหลักสูตรทักษะอาชีพ
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร

๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ๑๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ�าเป็น
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
(ผูพ้ ิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ)
และผูม้ ีความสามารถพิเศษ)
ให้เต็มตามศักยภาพ
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการ
ศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
๓. สร้างขีดความ
สามารถในการ
แข่งขัน
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๑๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ

๓.๑ ยกระดับผลการประเมิน
๑๘. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ
ระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA (Programme for
PISA (Programme for
International Student
International Student
Assessment)
Assessment) สูงขึ้น

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
กลยุทธ์
๓. สร้างขีดความ
สามารถในการ
แข่งขัน

แนวทำง
๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ
๑๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ

๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ๒๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
แบบสหวิทยาการ
ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เช่น สะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา (STEM
(Science Technology
Education) มีนวัตกรรม
Engineering and
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง
Mathematics Education:
กับประเทศไทย ๔.๐
STEM Education)
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง
กับประเทศไทย ๔.๐
๔. ส่งเสริมสนับสนุน ๔.๑ ส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนา ๒๑. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน
การท�าวิจัย
การบริหารจัดการศึกษา
ทุกระดับมีผลงานวิจัย
และน�าผลการวิจัย
และน�าผลการวิจัย
ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา
๔.๒ ส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนา ๒๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
บุคลากรทางการศึกษา
การวัดและประเมินผล
มีวจิ ัยในชั้นเรียนและน�า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล
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นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
๑. พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
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แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๑.๑ พัฒนาครูและบุคลากร
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถ
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งระบบ เชื่อมโยงกับ
และการสือ่ สารที่ทันสมัย
การเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู
ที่หลากหลาย เช่น TEPE
และบุคลากรทางการศึกษา
Online (Teachers and
ได้รับการพัฒนาการจัด
Educational Personnels
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
Enhancement Based on
ในรูปแบบที่หลากหลาย
Mission and Functional
Areas as Majors) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community : PLC)
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
กลยุทธ์

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๒. พัฒนาระบบการ ๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารงาน ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของส�านักงาน
บริหารงานบุคคล
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เขตพื้นที่การศึกษา มีแผนอัตรา
ให้มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ก�าลังในการสรรหาและบรรจุ
โดยเชื่อมโยงกับ
ทีเ่ กี่ยวข้องในการก�าหนด
แต่งตัง้ ตรงความต้องการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนอัตราก�าลัง การสรรหา
ของสถานศึกษา
การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของส�านักงาน
และการพัฒนา การสร้าง
เขตพื้นที่การศึกษา
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
มีระบบการประเมิน
ทางการศึกษามีขวัญและก�าลัง และการพัฒนาครูผู้ชว่ ย
ใจในการท�างาน
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความสุขในการปฏิบัติงาน
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นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้
อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์

แนวทำง

๑. เพิ่มโอกาส
๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียน
การเข้าถึงการศึกษา
ทุกคนให้ได้รับโอกาส
ที่มีคุณภาพ
ในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
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ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร
วัยเรียนภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากร
วัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในระบบคุ้มครองนักเรียน
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา (ต่อ)
กลยุทธ์
๒. ลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึกษา

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ในการจัดการศึกษา
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
ส�าหรับเด็กด้อยโอกาส
เต็มตามศักยภาพ
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น
เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น
เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจ�าตัวประชาชน
เป็นต้น
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance learning
information technology :
DLIT) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning
Television : DLTV)
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นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
๑. จัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
จิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม
มีคุณธรรม จริยธรรม
สนับสนุนการสร้างจิตส�านึก
และน้อมน�าแนวคิดตามหลัก
รักษ์ส่งิ แวดล้อม มีคุณธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จริยธรรม และน้อมน�าแนวคิด
สู่การปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
ทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
ทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ๑ เครือข่ายขึ้นไป

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณ
การก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
เพือ่ การบริหารจัดการที่มี
และประเมินผล เพือ่ การบริหาร ประสิทธิภาพมีการก�ากับ ติดตาม
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบ และประเมินผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณ
และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
ทุกระดับจัดท�าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องแนวทาง
การด�าเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
เพื่อการจัดการศึกษา
ทุกระดับได้รับการพัฒนา
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และเข้าถึงได้
เพือ่ การจัดการศึกษา
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นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยก
๔. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภท
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น
มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนที่ประสบปญหาวิกฤต
ตามบริบทของพื้นที่
ทางการศึกษา
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน),
โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล
๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ ๕. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา
ภายในของสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ให้เข้มแข็ง
ทีม่ ีประสิทธิผล
๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ส�านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา
และองค์คณะบุคคล
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
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๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
ทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
กลยุทธ์

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๒. สร้างความเข้มแข็ง ๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่
ในการบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้
การศึกษามีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
พื้นที่เป็นฐาน (Area-based
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ�านาจ
“CLUSTERs” เป็นต้น
๒.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดท�าแผน ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ การศึกษามีแผนบูรณาการ
จัดการศึกษา
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และส�านักงานศึกษาธิการภาค
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการ
ทุกระดับมีเครือข่าย
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สร้างความเข้มแข็งในการ
รูปแบบเครือข่าย เช่น
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย ๑ เครือข่ายขึ้นไป
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่การ
ด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ศึกษามีการสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ด้วยพลังประชารัฐ
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นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
กลยุทธ์

แนวทำง

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชุมชน สังคม และสาธารณชน
ทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สร้างความตระหนัก
สาธารณชน ให้มีความรู้
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
การก�ากับดูแล ตลอดจน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การก�ากับดูแล ตลอดจน
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงาน ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
ทางการศึกษาให้คัดเลือก
ทุกระดับมีการประสานข้อมูล
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
กับสถาบันหรือหน่วยงานทางการ
ที่หลากหลาย
ศึกษาในการคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
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ผลผลิต
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด�าเนินงาน ๖ ผลผลิต ดังนี้
๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
๓) ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕) เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยงานก�ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จ�านวน ๑๘๓ เขต ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จ�านวน ๔๒ เขต และส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีสถานศึกษาเป็นหน่วย
ปฏิบัติการการจัดการศึกษา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชา
“ศาสตร์พระราชา” ตําราแห่งชีวิต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา
สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” เมือ่ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้รัฐมนตรี
ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ
ในโอกาสนี้ ผ มขออั ญ เชิ ญ กระแสพระราชด� า รั ส ของสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันมีใจความส�าคัญ เป็นสิรมิ งคลแก่คณะรัฐมนตรี
และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึกและรับใส่เกล้า
ใส่กระหม่อม น้อมน�าไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า...
“...ขอให้น้อมน�าศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชด�าริและแนวทาง
พระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง พระราชกรณียกิจ
ที่ทรงปฏิบัติมาส�าหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการ
และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตร
ประจ�าวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง และเป็น “แสงสว่างน�าทาง” ให้แก่
ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปญหา ย่อมมี
อุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล
เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ ปญหาและอุปสรรคเหล่านั้น นอกจาก
จะเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่ช่วย “เพิ่ม” ความสามารถ
ให้ กั บ เราทุ ก คนด้ ว ย ดั ง นั้ น ต้ อ งมี ค วามตั้ ง ใจ มี ขั น ติ มี ค วามอดทน ตลอดจน
มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และ
เป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ
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“ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต�าราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์
จากการทรงงาน ที่ ท� า ให้ ป ระเทศไทยสามารถผ่ า นวิ ก ฤตการณ์ ต ่ า งๆ มาได้ ทุ ก มิ ติ
ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้น�าเสนอในรูปแบบต่างๆ สู่สายตาประชาชน และเยาวชน
รุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถน้อมน�าไปสู่การปฏิบัติ
ได้เป็นอย่างดี

๒๓ หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ ๙

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริยท์ นี่ อกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว
ทรงยังเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต และการท�างานแก่พสกนิกรของ
พระองค์และนานาประเทศอีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
และมีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลัก
การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีความน่าสนใจที่สมควรน�ามาประยุกต์ใช้กับชีวิต
การท�างานเป็นอย่างยิง่ หากท่านใดต้องการปฏิบตั ติ ามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท ท่านสามารถ
น�าหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้
๑. จะท�ำอะไรต้องศึกษำข้อมูลให้เปนระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร
แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง
เพื่อน�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย
๒. ระเบิดจำกภำยใน
จะท�าการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากท�า ไม่ใช่การสั่งให้ท�า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท�า
ก็เป็นได้ ในการท�างานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคน
ในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป
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๓. แก้ปญหำจำกจุดเล็ก
ควรมองปญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปญหานั้น ควรมอง
ในสิง่ ทีค่ นมักจะมองข้าม แล้วเริม่ แก้ปญ
 หาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน เมือ่ ส�าเร็จแล้วจึงค่อย ๆ
ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท�างานได้ โดยมอง
ไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือท�าจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ท�า
ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัว
คิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปญหา
ที่ท�าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…”
๔. ท�ำตำมล�ำดับขั้น
เริ่ ม ต้ น จากการลงมื อ ท� า ในสิ่ ง ที่ จ� า เป็ น ก่ อ น เมื่ อ ส� า เร็ จ แล้ ว ก็ เริ่ ม ลงมื อ
สิ่งที่จ�าเป็นล�าดับต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท�าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่ง
ก็จะส�าเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็นที่สุดของประชาชน
เสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ
สิ่งจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
เน้นการปรับใช้ภมู ปิ ญ
 ญาท้องถิน่ ทีร่ าษฎรสามารถน�าไปปฏิบตั ไิ ด้ และเกิดประโยชน์สงู สุด
“การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้ งต้นก่อน ใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ทปี่ ระหยัด แต่ถกู ต้อง
ตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้าง
เสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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๕. ภูมิสังคม ภูมิศำสตร์ สังคมศำสตร์
การพัฒนาใดๆ ต้องค�านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร
และสังคมวิทยาเกีย่ วกับลักษณะนิสยั ใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิน่
ที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และ
ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่น
คิดอย่างอืน่ ไม่ได้ เราต้องแนะน�า เข้าไปดูวา่ เขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
๖. ท�ำงำนแบบองค์รวม
ใช้วิธีคิดเพื่อการท�างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
อย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทาง
แก้ไขอย่างเชื่อมโยง
๗. ไมติดต�ำรำ
เมือ่ เราจะท�าการใดนัน้ ควรท�างานอย่างยืดหยุน่ กับสภาพและสถานการณ์นนั้ ๆ
ไม่ใช่การยึดติดอยูก่ บั แค่ในต�าราวิชาการ เพราะบางทีความรูท้ ว่ มหัว เอาตัวไม่รอด บางครัง้
เรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนท�าอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราท�าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อ
สภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย
๘. รู้จักประหยัด เรียบงำย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้หลักในการ
แก้ปญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท�าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและ
ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยี
ที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกปาโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้
ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…”
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๙. ท�ำให้งำย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนว
พระราชด�าริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ท�าให้ง่าย”
๑๐. กำรมีสวนรวม
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส�าคัญที่สุดจะต้องหัดท�าใจให้กว้างขวาง
หนักแน่น รู้จักรับฟงความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น
แท้จริงคือ การระดมสติปญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอ�านวยการปฏิบัติ
บริหารงานให้ประสบผลส�าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
๑๑. ต้องยึดประโยชน์สวนรวม
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ ดังพระราช
ด�ารัสตอนหนึง่ ว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพือ่ ส่วนรวม อันนีฟ้ ง จนเบือ่
อาจร�าคาญด้วยซ�า้ ว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คดิ ถึงประโยชน์สว่ นรวม อาจมานึกในใจ
ว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้
ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
๑๒. บริกำรที่จุดเดียว
ทรงมี พ ระราชด� า ริ ม ากว่ า ๒๐ ปี แ ล้ ว ให้ บ ริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
หลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service”
โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่าง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๑๓. ใช้ธรรมชำติชวยธรรมชำติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการ
ให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปญหาธรรมชาติอย่างละเอียด
โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
๑๔. ใช้อธรรมปรำบอธรรม
ทรงน�าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลัก
การแนวทางปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปญหาและปรับปรุงสภาวะทีไ่ ม่ปกติเข้าสูร่ ะบบทีป่ กติ เช่น
การบ�าบัดน�า้ เน่าเสียโดยใช้ผกั ตบชวา ซึง่ มีตามธรรมชาติให้ดดู ซึมสิง่ สกปรกปนเปอ นในน�า้
๑๕. ปลูกปำในใจคน
การจะท�าการใดส�าเร็จต้องปลูกจิตส�านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า
เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะท�า…. “เจ้าหน้าที่ปาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”
๑๖. ขำดทุนคือก�ำไร
หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อพสกนิกรไทย
“การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท�าอันมีผลเป็นก�าไร คือความอยู่ดีมีสุข
ของราษฎร
๑๗. กำรพึ่งพำตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ เพื่อการแก้ไขปญหาในเบื้องต้นด้วยการ
แก้ไขปญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะด�ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไป
ก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ
พึ่งตนเองได้ในที่สุด
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๑๘. พออยูพอกิน
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อย
ขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชด�ารัสชี้แนะแนวทาง
การด�าเนินชีวิต ให้ด�าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด�ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
๒๐. ควำมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจตอกัน
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
๒๑. ท�ำงำนอยำงมีควำมสุข
ท�างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท�าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรา
มีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการท�างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท�างาน
โดยค�านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถท�าได้ “…ท�างาน
กับฉัน ฉันไม่มอี ะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�าประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ …”
๒๒. ควำมเพียร
การเริ่มต้นท�างานหรือท�าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัย
ความอดทนและความมุง่ มัน่ ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริยผ์ เู้ พียรพยายาม
แม้จะไม่เห็นฝงก็จะว่ายน�้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้
พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน�้า
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๒๓. รู้ รัก สำมัคคี
• รู้ คือ รู้ปญหาและรู้วิธีแก้ปญหานั้น
• รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท�า
ลงมือแก้ไขปญหานั้น
• สามัคคี คือ การแก้ไขปญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท�าคนเดียวได้
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาตอ้ งมุง่ สร้างพื้นฐานให้แกผ่ เู้ รียน ๔ ดา้ น
๑.
๒.
๓.
๔.

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
มีงานท�า - มีอาชีพ
เป็นพลเมืองดี

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๑. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
๒. ยึดมั่นในศาสนา
๓. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ/ชั่ว - ดี
๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
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๓. มีงานท�า - มีอาชีพ
๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษา
ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท�าจนงานส�าเร็จ
๒. การฝกฝนอบรมทัง้ ในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจดุ มุง่ หมายให้ผเู้ รียน
ท�างานและมีงานท�าในที่สุด
๓. ต้องสนับสนุนผู้ส�าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท�า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัว

๔. เปนพลเมืองดี
๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
๒. ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทกุ คนมีโอกาส
ท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดี
๓. การเป็นพลเมืองดี คือ
“เห็นอะไรทีจ่ ะทําเพือ่ บานเมืองไดกต็ อ งทํา เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญ
ประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีนํ้าใจและเอื้ออาทร”
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ภาคผนวก ข

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ในการทีจ่ ะบรรลุวสิ ยั ทัศน์และท�าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสูอ่ นาคตทีพ่ งึ ประสงค์
นัน้ จ�าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก�าหนด
แนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ�าเป็น
จะต้องก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเพือ่ การสร้างและรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หรื อ คติ พ จน์ ป ระจ� า ชาติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
๒) ยุทธซศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเทศไทยได้ ป ระกาศ วิสั ยทั ศน์ เพื่ อ ก� า หนดทิ ศ ทางการพัฒ นาประเทศ
ของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น
แก้ปญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้
“ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” และสนองตอบผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ อั น ได้ แ ก่
การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อ�านาจรัฐ การด�ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติ การด�ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญ
เติ บ โตของชาติ ความเป็ น ธรรมและความอยู ่ ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมัน่ คงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน
ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมัน่ คง ในทุกมิติ ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น�าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก�าลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ครอบครั ว มี ค วามอบอุ ่ น มี ค วามมั่ น คงของอาหาร
และพลั ง งาน ประชาชนมี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต มี ง านและรายได้ ที่ มั่ น คงพอเพี ย งกั บ
การด�ารงชีวติ มีทอี่ ยูอ่ าศัยและความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ มีการออมส�าหรับวัยเกษียณ
68

นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความมัง่ คัง่ หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล�้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ ไม่มปี ระชาชนทีอ่ ยูใ่ ต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจ
มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ และเป็นจุดส�าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน และการท�าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถ
สร้างการพัฒนาต่อเนือ่ งไป ได้แก่ทนุ มนุษย์ ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนทีเ่ ป็นเครือ่ ง
มือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยัง่ ยืน หมายถึง การพัฒนาทีส่ ามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวติ
ของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ์มากขึน้ และสิง่ แวดล้อมมีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความเอือ้ อาทร เสียสละเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นรวม รัฐบาลมีนโยบายทีม่ งุ่ ประโยชน์สว่ นรวม
อย่างยั่งยืนและให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

Policy Fiscal Year 2018

69

ภาคผนวก ค

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
ในค�าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นโยบายด้านการศึกษา
ก�าหนดไว้ในข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน คือ
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒)การรักษาความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ ๓) การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ๖) การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน ๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม ๙) การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายดา้ นการศึกษา ขอ้ ที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคูก่ ัน ดังนี้

จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน
 ปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณและการเรี ย นรู ้ สนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุง
และบูรณาการระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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ให้ อ งค์ ก รภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และประชาชนทั่วไป มีโอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษา
และเรียนรู้ กระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
้ ลอดชีวติ สร้างความรูแ้ ละทักษะใหม่
 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรูต
ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะตรงตามความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของ
ความเป็นครู ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถน�าเทคโนโลยีและเครื่องมือ
มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
� รุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ สนับสนุนให้ทกุ องค์กร
 ทะนุบา
มีบทบาทในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 อนุ รั ก ษ์ ฟ   น ฟู แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อ นบ้ า น
และวัฒนธรรมสากล และ การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่
เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก
 ปลู ก ฝ ง ค่ า นิ ย ม และจิ ต ส� า นึ ก ที่ ดี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ คุ ณ ภาพ
เปดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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นโยบายด้า นการศึ ก ษา ข้อ ที่ ๘ การพั ฒ นาและส่ง เสริ ม การใช้
ประโยชนจ์ ากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
เพื่อนําไปสูก่ ารผลิตและบริการทีท่ ันสมัย

สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายให้ไม่ต�่ากว่า ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน
๓๐ : ๗๐ เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น
 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตก�าลังคน
ในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจ�า อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา
ู ระบบให้สงิ่ จูงใจ ระเบียบและกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการท�างาน
 การปฏิรป
วิ จั ย และพั ฒ นาไปต่ อ ยอดหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ส่ ง เสริ ม การจั ด ท� า แผนพั ฒ นาการวิ จั ย
และพั ฒ นาในระดั บ ภาค หรื อ กลุ ่ ม จั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ งความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
และน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่เอื้ออ�านวย สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มโี ครงสร้างพืน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปญญาในการ
ต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบ
นโยบายและจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี
สาระส�าคัญ ดังนี้
๑. น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำย
ด้ ำ นกำรศึ ก ษำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา
ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และ
มอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
๑.๑ พระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความส�าคัญว่า
“๑) การศึกษาตอ้ งมุง่ สร้างพื้นฐานให้แกผ่ ูเ้ รียนใน ๒ ดา้ น คือ สง่ เสริม
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ๒) การศึกษาต้องมุง่ สร้างพื้นฐานแกช่ ีวิต
หรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม
(Character Education)”
๑.๒ สืบสานราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ
เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
๑.๒.๑ นักเรียน
“ครูตอ้ งสอนให้นักเรียนมีนาใจ เช่น คนเรียนเกง่ ช่วยติวเพื่อนทีเ่ รียน
ล้าหลังมิใช่สอนให้คิดแต่จะแขง่ ขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเกง่
ได้ลําดับดี ๆ เช่น สอบได้ทีห่ นึ่งของชัน้ แต่ต้องให้เด็กแขง่ ขันกับตนเอง”
(๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕)
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“ครู ไ ม่จํ า เป็ น ต้อ งมี ค วามรู้ท างเทคโนโลยี ม าก แต่ต้อ งมุ่ง ปลู ก ฝั ง
ความดี ใ ห้นั ก เรี ย นชั้น ต้น ต้อ งอบรมบ่ม นิ สั ย ให้เ ป็ น พลเมื อ งดี เด็ ก โต
ก็ตอ้ งทําเช่นกัน” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕)
“เราต้องฝึ กหัดให้นักเรียนรู้จักทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มเป็ นหมู่คณะ
มากขึน้ จะไดม้ คี วามสามัคคี รูจ้ กั ดูแลช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
ความรู้และประสบการณแ์ กก่ ัน” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ทําเป็ นตัวอยา่ งให้นักเรียนเป็ นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”
(๙ ก.ค. ๒๕๕๕)
๑.๒.๒ ครู
“เรื่ อ งครู มี ค วามสํ า คั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ า นั ก เรี ย น ปั ญหาหนึ่ ง คื อ
การขาดครู เพราะจํานวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือก
เด็ ก ที่ จ ะพั ฒ นาต้ อ งพั ฒ นาครู ก่อ น ให้ พ ร้ อ มก่อ นที่ จ ะสอนเด็ ก ให้ ไ ด้
ผลตามที่ ต้ อ งการ จึ ง จะต้ อ งคั ด เลื อ กครู แ ละพั ฒ นาครู ต้ อ งตั้ ง ฐานะ
ในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิธกี ารคือ การให้ทนุ และอบรม กลา่ วคือ ตอ้ งมีความรู้ทางวิชาการ
ในสาขาที่เ หมาะสมที่จ ะสอน ต้อ งอบรมวิ ธี ก ารสอนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความเป็ นครูทแี่ ทจ้ ริง คือ มีความรักความเมตตาตอ่ เด็ก ควรเป็ นครูทอ้ งที่
เพื่อจะไดม้ คี วามผูกพันและคิดทีจ่ ะพัฒนาทอ้ งถิน่ ทีเ่ กิดของตนไมค่ ดิ ยา้ ยไป
ยา้ ยมา” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕)
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“ตอ้ งปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ตอ้ งเรียนใหม่ ตอ้ งปฏิวัติครู
อยา่ งจริงจัง” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕)
“ปั ญหาปั จจุบันคือ ครูมงุ่ เขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตําราสง่ ผูบ้ ริหาร
เพื่อให้ได้ตําแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ยา้ ยไปที่ใหม่ ส่วนครู
ทีม่ งุ่ เนน้ การสอนหนังสือกลับไมไ่ ดอ้ ะไรตอบแทนระบบไมย่ ตุ ธิ รรม เราตอ้ ง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็ นความดีความชอบ
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้อง reward”
(๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ครูบางสว่ นเวลาสอนนักเรียนสอนไมห่ มดแตเ่ ก็บบางสว่ น หากนักเรียน
ต้องการรู้ทัง้ หมดของวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทา่ นนัน้
จะเป็ นการสอนในโรงเรียนหรือเป็ นการสอนสว่ นตัวก็ตาม” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
๒. กำรด�ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการจะด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก�าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาทีจ่ ะด�าเนินการ ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
๒) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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๓. จุดเน้นกำรด�ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
๓.๑ ด�าเนินอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๓.๒ ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่น
๓.๓ กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE
มีการด�าเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๔ ด�าเนินการเร่งด่วนตามข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด�าเนินการ
เป็นรูปธรรม
๔. จุดเน้นส�ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด�ำเนินงำนและโครงกำรส�ำคัญ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
มอบจุดเน้นนโยบายแนวทางการด�าเนินงาน และโครงการส�าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน เป็นหลักในการด�าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
๔.๑ ด้ำนควำมมั่นคง
แนวทางหลั ก : พั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอนเน้ น
การเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดองความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้รูปแบบ
Active Learning
๔.๒ ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก�ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขงขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก�าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
๔.๒.๑ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
 พั ฒ นาวิ ช าภาษาอั ง กฤษในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง
 ขยายการพั ฒ นาวิ ช าภาษาอั ง กฤษในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท�า Echo English Vocational ซึ่งเป็น
Application ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp
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พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ
โดยปี ๒๕๖๐ จะด�าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
๔.๒.๒ การเรี ย นการสอนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาในรู ป แบบประชารั ฐ
ให้พิจารณาแนวทางการปรับโรงงานเป็นโรงเรียน
๔.๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แนวทางหลัก
๔.๓.๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล
 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
๑) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชัน้ อนุบาล
๑ ถึงระดับชั้นอนุบาล ๓ (เด็กอายุ ๓-๕ ปี)
๒) หน่วยงานอืน่ อาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูแลเด็ก
ของศูนย์เด็กเล็ก
 การส่งเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
๑) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดีซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง
ทั้งโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
๒) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”




หลักสูตรเองได้

การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
๑) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบ

๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิม่ ๓ วิชา ซึง่ อยูใ่ นกรอบเดิม ได้แก่
วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and
Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
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๓) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาล
ฟงและการปรับปรุงห้องสมุด
๔) เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบ Active
Learning ในห้องเรียนปกติ และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education


เพื่อให้ผลคะแนนสูง

การวัดและประเมินผล
๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

๒) การประเมิน O-NET ในวิชาสังคมศึกษา ให้ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน ส�าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
๓) การออกข้ อ สอบวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์
ด�าเนินการในรูปคณะท�างานออกข้อสอบ
๔.๓.๒ การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 การสรรหาครู
๑) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วย
งานหลักด�าเนินการสรรหาครู
๒) เปดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
่ มโยงกับการเรียนการสอน
 การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชือ
 การพัฒนาครู การอบรมครู
๑) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับ
วิทยฐานะ และการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การอนุมัติ/เห็นชอบ
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๒) หน่ ว ยด� า เนิ น การให้ ห น่ ว ยงานกลางในการพั ฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๔.๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ทำงกำรศึกษำ
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส�านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
๔.๕ ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม
๔.๖ ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
๔.๖.๑ เรื่องกฎหมายเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔.๖.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
 การด�าเนินการต่อเนื่อง เรื่อง Admission การเตรียมการ
รับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ Clearing-House
๔.๖.๓ การประสาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้ส�านักงานศึกษาธิการภาคและส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Policy Fiscal Year 2018

81

๕. กำรขับเคลือ่ น ก�ำกับและกำรติดตำมกำรน�ำจุดเน้นนโยบำยรัฐมนตรีวำ กำร
กระทรวงศึกษำธิกำรสูกำรปฏิบัติ
๕.๑ ให้สว่ นราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท�าแผนปฏิบตั ิ
การตามนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน
๕.๒ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก�าหนด
กรอบการติดตาม ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๕.๒.๑ จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน�า
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อกลไกในการขับเคลื่อน
และติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย
๕.๒.๒ ติดตามการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุม
ติดตามรายไตรมาสรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/
e-report และการตรวจราชการ
๕.๒.๓ จัดท�ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้น
ที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
๕.๒.๔ จัดท�ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทุกนโยบาย
เป็นรายไตรมาสรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๕.๒.๕ การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๔
อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการสั่งการให้ทราบ เพื่อให้ด�าเนินการเกิดความเหมาะสม
ต่อไป
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ภาคผนวก ง

ไทยแลนด์ ๔.๐
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ไทยแลนด์ ๔.๐
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นอีกนโยบายหนึง่
ที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่
การเป็นประเทศทีม่ งั่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน ตามวิสยั ทัศน์รฐั บาลเป็นรูปแบบทีม่ กี ารผลักดัน
การปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรปู การวิจยั และการพัฒนา และการปฏิรปู การศึกษา
ไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึก
ก�าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก
โดยภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง
“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม และเปลี่ ย นจากการเน้ น ภาค
การผลิตสินค้าไปสูก่ ารเน้นภาคบริการมากขึน้ เปลีย่ นจากการเกษตรแบบดัง้ เดิมในปจจุบนั
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรต้องร�่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสูก่ ารเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษทั เกิดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพสูง
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่า ไปสู่ High Value
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูงสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว
รุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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ในยุค “ประเทศไทย ๑.๐” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่
พืชสวน เป็นต้น
ยุคที่สอง “ประเทศไทย ๒.๐” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น
การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
ยุคที่สาม “ประเทศไทย ๓.๐” เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การ
ผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน�้ามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
แต่ไทยในยุค ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐ รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง
อยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น�าไปสู่ยุคที่สี่
ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย ๔.๐” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth)
มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน ๕-๖ ปี กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจ
ที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ
“Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใต้ทวี่ างโมเดล
เศรษฐกิจในชือ่ “Creative Economy” โดยไทยแลนด์ ๔.๐ จะมุง่ พัฒนาเพือ่ ให้เกิดผลจริง
ต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่
(New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
๒. กลุม่ สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น
๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น
๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ
ปญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อม
ต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น
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๕. กลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง เช่น เทคโนโลยี
การออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
เป็นต้น
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” จะส�าเร็จ ใช้แนวทาง
“สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก�าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึก
ความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจยั ต่าง ๆ โดยการด�าเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุม่ ต่าง ๆ
อันได้แก่ กลุ่มที่ ๑ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไก
ภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุม่ ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเทีย่ วและไมล์ การสร้างรายได้
และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ ๔ การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น�า (โรงเรียน
ประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที่ ๕ การส่งเสริมการส่งออก
และการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่
(Startups) ซึ่งแต่ละกลุ่มก�าลังวางระบบและก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเข้มข้น
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ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (Partnership For 21st Century Skills)
(www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่าเครือข่าย P๒๑ การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความช�านาญการ
และความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อความส�าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท�างาน
และการด�าเนินชีวิตประกอบด้วยทักษะส�าคัญ ๓ ด้านได้แก่
๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ได้แก่ ๑) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผลการคิดอย่างเป็นระบบการตัดสินใจ / ตัดสินและการ
แก้ปญหา ๒) การสื่อสาร (Communication) เป็นการสื่อสารที่ชัดเจน ๓) การร่วมมือ
(Collaboration) เป็นการร่วมมือกัน และ ๔) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
ประกอบด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
๒. ทักษะสารสนเทศสือ่ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology
Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
สามารถจัดการเชือ่ มโยงประเมินและสร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้เรือ่ งจริยธรรม
และกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
๓. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มี
ความสามารถในการยืดหยุน่ และสามารถปรับตัวได้ ริเริม่ และเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีทกั ษะ
ทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบและสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้
ตลอดจนมีความเป็นผู้น�าและรับผิดชอบต่อสังคม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการ
ก�าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นทีอ่ งค์ความรู้
ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการด�ารงชีวิตในสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
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สาหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๖) ได้กล่าว
ว่าการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ทีค่ นทุกคนต้องเรียนรูต้ งั้ แต่ชนั้ อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย
และตลอดชีวิตประกอบด้วย ๓R +๘C + ๒Ls ดังนี้
๑) อ่านออก Reading
๒) เขียนได้ (W)Riting
๓) คิดเลขเป็น (A)Rithmetics

๓R

๘C
๑) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปญหา
(Critical Thinking & Problem Solving)
๒) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation)
๓) ทักษะด้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า
(Collaboration, teamwork & leadership)
๔) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์
(Cross-cultural Understanding)
๕) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, information & media literacy)
๖) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing & ICT Literacy)
๗) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills)
๘) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change)
๒Ls
๑) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)
๒) ภาวะผู้น�า (Leadership)
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ภาคผนวก จ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT)
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้มหี นังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๑๘๐
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อขอให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดมความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในการก�าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และได้ให้ทุกส�านักระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในส�านักเช่นกัน โดยได้จัดท�า
SWOT จากกลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้แก่
๑. บุคลากรของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบาย
และแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอื่น ๆ
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ องค์กร
ศาสนา และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ
จาก SWOT ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า มีจดุ แข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
จุดแข็ง
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครู
๒. มีเครือข่ายการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
๓. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท�าให้ผู้เรียนมีความสุข
๔. กระบวนการจัดท�าแผนปฏิบตั กิ ารเปดโอกาสให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีส่วนร่วม
๕. มีโครงการทีเ่ ป็นแบบอย่างการเรียนรูท้ กุ ระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะโครงการ
ตามพระราชด�าริ
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๖. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูงอยู่เป็นจ�านวนมาก
๗. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรใหญ่ มีปจจัยในการ
บริหารมากทั้งคน เงิน วัสดุ และการบริหารจัดการ
๘. ระบบการศึกษาของไทยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเดียวกันท�าให้
การบริหารจัดการและการมุง่ สูเ่ ป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถด�าเนินการ
ได้รวดเร็ว
๙. การบริการทางการศึกษาสามารถให้บริการกับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกประเภท
๑๐. หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติการ และเสริมสร้างประสบการณ์จริง
ท�าให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
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จุดออน
๑. การวางแผนอัตราก�าลังไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพที่แท้จริง
๒. ผู้เรียนบางส่วนยังมีปญหาเรื่องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
๓. ผู ้ เรี ย นส่ ว นมากมี ผ ลการทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ใ นกลุ ่ ม สาระหลั ก
อยู่ในระดับต�่าเนื่องจาก เน้นการสอนหนังสือเรียนมากกว่าสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
๔. ระบบการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล ยังขาดประสิทธิภาพและไม่มกี ารน�า
ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕. ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พร้อมน�าไปใช้ในการให้บริการ
การจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
๖. ผู้เรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล
และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๗. กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่มุ่งเน้นด้านการสื่อสาร
ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนมากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร
๘. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูง ส่งผลให้จ�านวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
๙. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา ไม่สามารถบูรณาการการจัดการศึกษา
ร่วมกันได้
๑๐. ครูบางคนสอนวิชาที่ไม่ถนัดท�าให้ไม่สามารถสอนได้ครอบคลุมตามตัวชี้วัด
๑๑. ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษามีข้อจ�ากัด ไม่ทัดเทียมกัน
๑๒. การบริหารจัดการในระดับเขตพื้นที่การศึกษายังไม่ชัดเจน
๑๓. เงินอุดหนุนรายหัวน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา
๑๔. งบประมาณส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ส่วนกลางต้องใช้ระยะเวลาในการจัดสรร
๑๕. การบริหารจัดการยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้าเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่
๑๖. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ การปฏิรูป
การศึ ก ษา และขาดการมองป ญ หาการศึ ก ษาอย่ า งเชื่ อ มโยงกั บ เรื่ อ งอื่ น ในสั ง คม
อย่างเป็นระบบ
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โอกำส
๑. รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน
๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสือ่ สารมีความทันสมัยมากขึน้ ใช้เป็นสือ่
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว
๓. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพ
ของผู้เรียนมากขึ้น
๔. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรองรับการให้โอกาสทางการศึกษากับประชากร
วัยเรียนทุกคน
๕. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
๖. ภาครัฐให้ความส�าคัญ และสนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการนักเรียนพักนอน
โครงการอาหารกลางวัน ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา
๗. มีการใช้เครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๘. มีระบบธรรมาภิบาลที่โดดเด่นในระดับสากล
๙. มีช่องทางรับฟงความคิดเห็นที่กว้างและลึก
๑๐. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีทิศทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างแท้จริง
๑๑. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ
๑๒. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส�าคัญต่อการศึกษาและร่วมในการ
พัฒนาการศึกษามากขึ้น
๑๓. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปดโอกาสให้ผ้เู รียนได้เรียนรูต้ ามความถนัด
และความสนใจ นักเรียนมีความสุขในการเรียนส่งผลให้มกี ารพัฒนาการศึกษาไปในทางทีด่ ี
๑๔. กระแสสังคมและนโยบายของรัฐทีใ่ ห้ความส�าคัญกับการอนุรกั ษ์ และท�านุบา� รุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึง่ เป็นภารกิจของสถานศึกษา ส่งผลให้มคี วามร่วมมือระหว่างท้องถิน่
มากขึ้น
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อุปสรรค
๑. นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก
๒. การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ส่วนมากมาจากผู้มีอ�านาจ
๓. โครงสร้างของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องในอีก ๑๐-๑๕ ปีข้างหน้า
๔. การผลิตครูแต่ละสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
๕. ระบบ ICT ยังไม่ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง
๖. สภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครอง
สนับสนุนลูกหลานได้ไม่เต็มความสามารถ
๗. การเคลื่อนย้ายของประชากร/แรงงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละท้องที่ไม่เท่าเทียมกัน
๘. ผูป้ กครอง ชุมชน ขาดความเข้าใจในการมีสว่ นร่วมการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
๙. บุคลากรขาดความรู้ด้านการท�าวิจัยและการน�าผลงานไปใช้
๑๐. ระบบอุปถัมภ์ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน
๑๑. การตรวจสอบ ควบคุมดูแลผลส�าเร็จค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากมีปจจัยอื่น
ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน, ปญหาทางข้อกฎหมาย
สภาพสังคม ท�าให้เด็กและเยาวชนพัฒนาการเรียนรู้ได้ไม่เต็มตามศักยภาพ
๑๒. ขาดการตระหนักถึงความส�าคัญการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเล็กอย่างมี
คุณภาพ ทั้งที่การศึกษาวัยนี้ส�าคัญที่สุด เพราะสมองเด็กเล็กพัฒนามากที่สุด และเป็นการ
วางรากฐานที่จะช่วยให้เด็กในช่วงอายุต่อ ๆ ไปเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
๑๓. เด็กในวัยเรียนอายุ ๖-๑๔ ปี ยังไม่สามารถเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ได้ครบทุกคน ซึง่ สาเหตุแรก เนือ่ งจากผูป้ กครองบางคนละเลยไม่สง่ บุตรหลานเข้าเรียน และ
ไม่มกี ารติดตามว่าเป็นเรือ่ งทีท่ า� ผิดกฎหมายทีว่ า่ พ่อแม่ตอ้ งส่งเด็กทุกคนให้เรียนการศึกษา
ภาคบังคับในฐานะพลเมืองของรัฐ
๑๔. ปญหาทางเศรษฐกิจ การย้ายตามครอบครัวไปประกอบอาชีพอื่น ท�าให้ยังมี
นักเรียนบางส่วนออกกลางคันไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้
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๑๕. การส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ยังด�าเนินการ
ได้ไม่มากเท่าที่ควร ไม่มีการส�ารวจจ�านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างแท้จริง
๑๖. ปญหาด้านสังคม อบายมุข ยาเสพติด สื่อที่ไม่สร้างสรรค์
๑๗. ปจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
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ภาคผนวก ฉ
คณะท�ำงาน

คณะท�างานจัดท�านโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษำ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

คณะท�ำงำน
๑. นายอ�านาจ วิชยานุวัติ
ประธานคณะท�างาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
รองประธานคณะท�างาน
ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายปราโมทย์ แก้วสุข
คณะท�างาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะท�างาน
๕. ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะท�างาน
๖. นายชล�า อรรถธรรม
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการส�านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าพูน เขต ๒
๘. นายปริญญา ธรเสนา
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๙. นางกัลยา มาลัย
คณะท�างาน
รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๑๐. นายมณฑล ไตรรัตน์สิงหกุล
คณะท�างาน
ข้าราชการบ�านาญ
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๑๑. นางสาวจันทร์ฉาย ยมสูงเนิน
ข้าราชการบ�านาญ
๑๒. นางวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล
ข้าราชการบ�านาญ
๑๓. นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์
ข้าราชการบ�านาญ
๑๔. นายศรายุทธ ธิศรีชัย
ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชินูทิศ ๒
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๑๕. นายปรียวิศว์ คงผดุง
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแพงศรี
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
๑๖. นายประกอบ ทองด�า
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
๑๗. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๑๘. นางพรพิมล ชินภักดี
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๑๙. นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๒๐. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
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คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน
คณะท�างาน

๒๑. นายธีรศักดิ์ สืบสุติน
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง เขต ๓
๒๒. นางสุวาริณี ตันวงศ์
คณะท�างาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง เขต ๓
๒๓. นายณรงค์ พันหนูเทียน
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
๒๔. นางจิรวดี อย่าลืมญาติ
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๒๕. นายนริศว์ ปรารมภ์
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
ส�านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๖. นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒๗. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการสถาบันภาษาไทย
ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒๘. นายฉัตรชัย แก้วจันทา
คณะท�างาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส�านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๒๙. นายพิทักษ์ โสตถยาคม
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๓๐. ผู้แทนส�านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
๓๑. ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓๒. ผู้แทนสถาบันภาษาอังกฤษ
๓๓. ผู้แทนส�านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๔. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
ผู้อ�านวยการกลุ่มงบประมาณ ๑
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๕. นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา
ผู้อ�านวยการกลุ่มงบประมาณ ๒
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๖. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงบประมาณ ๓
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๗. นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๘. นางนงค์นุช โอวาทชัยพงศ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๙. นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
ผู้อ�านวยการกลุ่มสารสนเทศ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๔๐. นางจารุภา สังขารมย์
นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ
ส�านักอ�านวยการ
๔๑. นายบรรจง ตั้งค�า
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช�านาญงาน
ส�านักอ�านวยการ
๔๒. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๓. นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๔. นายวิโรจน์ ธานมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๕. นางพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๖. นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๗. นางจรินทร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๘. นายวัชรินทร์ จะปะมากา
พนักงานธุรการ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะท�างาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
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ที่ปรึกษำ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
บรรณำธิกำรกิจ
นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์
ออกแบบปกและรูปเลม
นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูอ้ า� นวยการส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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