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หัว ใจสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน คือ การสร้างและพัฒ นาคนไทยเพื่ออนาคตของ
ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็น คนดีแ ละคนเก่ง มีคุ ณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ ตามค่านิย มหลัก ของคนไทย
๑๒ ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
ค านึง ถึง ประโยชน์ส ่ว นรวมและประเทศชาติเป็น หลัก ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เร่งรั ด ปฏิ รู ป การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน ให้ มี การปรับ ปรุงเปลี่ ยนแปลงระบบและกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐานทั้งระบบให้ มีประสิ ทธิภ าพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม
๒. เร่งพัฒ นาความแข็งแกร่งทางการศึก ษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุก ประเภท รวมถึง เด็ก พิก าร
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่ า น การเขี ย น และ
การคิ ด เพือ่ ให้ มี ค วามพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาระดั บ สู ง และโลกของการทำงาน
๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสั ม พั น ธ์
กั บ เนื้อ หา ท ั ก ษะ และกระบวนการเรี ย นการสอน ประกอบไปด้ ว ย มาตรฐานและการประเมิ น หลักสูต ร
และการสอน การพั ฒ นาทางวิชาชี พและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๔. ยกระดั บ ความแข็ ง แกร่ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ ค รู เป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการบริห ารจัดการ และเป็น ผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริห ารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
๕. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
เพื่ อการให ้ บ ร ิ ก ารที ่ ดี ม ี ค วามสามารถร ั บ ผ ิ ด ชอบการจ ั ด การศ ึ กษาขั้ น พื้ น ฐานท ี่มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ได้เป็นอย่างดี
๖. เร่ งรั ด ปรับ ปรุงโรงเรีย นให้ เป็น องค์ก รที่มีค วามเข้ ม แข็ง มี แ รงบัน ดาลใจ และมี วิสั ยทั ศน์
ในการจั ดการศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ชั ดเจน เป็ นสถานศึ กษาคุ ณภาพ และมี ประสิ ทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๗. สร้า งระบบการควบคุ ม การจัด การการเปลี่ย นแปลงทางการศึก ษาท ี่มี ข้ อ มู ลสารสนเทศ
และข่าวสาร เกี่ย วกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติด ตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม
๘. สร้ างวั ฒนธรรมใหม่ ในการท างานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อการให้ บริ การที่ ดี ทั้ งส่ วนกลางแล ะ
ส่ ว นภูมิ ภาค เร่ ง รั ด การกระจายอำนาจและความรั บ ผิ ด ชอบ ส่ ง เสริ มการพัฒนาเชิงพื้นที่ทที่ ุกภาคส่วน
เข้ ามามี ส่ วนร่ วม ปรั บปรุ งระบบของโรงเรี ยน ให้ เป็ นแบบร่ วมคิ ดร่ วมท า การมี ส่ วนร่วม และการประสานงาน
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๓
สามารถใช ้ เครือ ข่ า ยการพั ฒ นาการศึ ก ษา ระหว่า งโรงเรีย นกับ โรงเรีย น องค์ก รปกครองส ่ว นท้อ งถิ่น
องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
๙. เร่งปรับ ระบบการบริห ารงานบุ คคล มุ่ งเน้ น ความถูก ต้อ ง เหมาะสม เป็น ธรรม ปราศจาก
คอร์รัป ชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญ และกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่
๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
๑๑. ท ุ่ ม เทมาตรการเพื่อ ยกระด ั บ คุ ณ ภาพสถาน ศึ ก ษ าที่ พั ฒ น าล ้ า ห ล ั ง และโรงเรีย น
ขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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๔

บทที่ ๑
ความเป็นมานโยบาย
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๕

ความเป็นมานโยบาย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทาความร่วมมือกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒ นา
(OECD) เพื่อจัดทาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย รายงานผลการศึกษานี้ ได้เสนอแนวทาง
สาหรับประเทศไทย ที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการลงทุนด้านการศึกษา
๔ ด้าน ดังนี้1
๑) ด้านหลักสู ตร หลักสูตรใหม่ควรพัฒ นาในส่วนของความสอดคล้องเชิงทฤษฎี ตระหนักถึง
การออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานของความเข้าใจ ชัดเจนตรงกับการเรียนรู้ มีความสอดคล้องต่อเนื่อง และชี้
ชัดของหลักการ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล มีคาแนะนาที่ชัดเจนกับครูผู้สอน การจัดทาหลักสูตรควร
อยู่บนพื้นฐานของการรับฟังคาแนะนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒) ด้านการประเมินผลผู้เรียน เนื่องจากหลักสูตรยังไม่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการประเมินผล
ที่ชัดเจน ข้อสอบมาตรฐานระดับชาติ ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดผล
เชิ งลบต่ อ การศึ กษาในภาพกว้าง ดั งนั้ น ควรส่ งเสริม การประเมิ น ผลในระดั บ โรงเรียนซึ่ งเป็ น หั ว ใจส าคั ญ
ของการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการประเมินผลย่อยเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment)
และการประเมินผลรวบยอดเพื่อตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment) เพื่อให้เกิดความสมดุลกับ
การประเมิ น ผลระดั บ ชาติ (Standardized National Assessments) ทั้ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาการทดสอบ
มาตรฐานระดับสากล เช่น PISA และ TIMSS เพื่อนามาพัฒนาการประเมินผลระดับชาติให้เป็นสากล
๓) ด้านครูและผู้ บ ริห ารโรงเรียน ควรจัด ทายุท ธศาสตร์การเตรียมความพร้อ มครูก่อ นเข้าสู่
วิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตรการผลิตครูและการประเมินผลครู ควรส่งเสริมให้ครูมีเวลาปฏิบัติการ
สอน ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ลดภาระงานอื่นๆให้น้อยลง และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะ
เป็นผู้นา มืออาชีพ
๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการร่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มแข็ง
เพื่อเป็ น กลไกให้ เกิดความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เสถียร และสามารถเชื่อมโยงกั บสื่ อ
การจั ด การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งดี ครู ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ มี ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากการประชุ ม สภารั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (48th SEAMEO Council
Conference : SEAMEC) ครั้ งที่ ๔๘ วั น ที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยั ล คลิ ฟ บี ช พั ท ยา
จังหวัดชลบุรี ที่ประชุมได้ทาข้อตกลงร่วมกันด้านการศึกษาในส่วนที่เห็นว่าสาคัญและต้องทาเป็นลาดับแรก ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๘ ๗ ข้อ ดังนี้ ๑) การดูแลเด็กปฐมวัยและให้การศึกษา ๒) การระบุอุปสรรคในการ
เข้าถึงการศึกษา ๓) การฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญเหตุฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ๕) การทาให้การศึกษา
วิชาชีพครู มีความสาคัญอีกครั้งหนึ่ ง ๖) การส่งเสริมภราดรภาพในการอุดมศึกษาและวิจัย และ ๗) การนา
หลักสูตร
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไปใช้2
1

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๘). “UNESCO และ OECD ชี้ระบบการศึกษาไทยไม่พร้อมรับศตวรรษที่ ๒๑”. จุลสาร สกศ.,
ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๕ : ๒.
2 Southeast Asian Ministers of Education Organization. (2015). “A new Education Agenda : SEAMOE’s Seven Priorities”.
SEMEO Secretariat : 1.
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๖
สาหรับ ภาพการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้3
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
 ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี
 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต
 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทา
 ลดจานวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
 สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
 สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง
 สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล
 สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
 แต่งตั้ งคณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นาการศึ กษา เพื่อขับ เคลื่ อนการพัฒ นาการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
พัฒนาครู
 สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง
 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
 วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
 แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
 บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนากาลังคน
 ผลิตกาลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น
 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม
 ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกาลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถทางานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย
 พัฒนาความชานาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับกาลังคน
3

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๘). ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน นโยบายด้านการศึกษาของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา). กรุงเทพฯ : ๒๑ เซ็นจูรี่ จากัด.
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๗
 ส่ งเสริมให้ ป ระชาชนเรียนรู้ภ าษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒ นธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ส่ งเสริม ให้ ทุกภาคส่ วนของสั งคมรวมตัวกั นเป็ นเครือข่ายและมี ส่ วนรับ ผิ ดชอบในการจัด
การศึกษา
 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
 สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒559 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนา
ระบบการบริห ารจัดการ ที่ เน้ น การมีส่ วนร่ว มจากผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย สรุป ผลการดาเนิน งานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณ ภาพการศึกษาขั้น พื้นฐานของประเทศไทย ยังไม่ถึงระดับมาตรฐานประเทศที่พัฒ นาแล้ ว
ถึงจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา ๒558 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา ๒558 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒557 พบว่า ผลการ
ทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2557 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง
ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2557 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ส่วนผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เกือบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
คะแนนเฉลี่ยลดลง เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม 5 รายวิชาของทั้ง 3 ชั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของปี
การศึกษา 2558 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ดังตาราง ๑
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๘
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2557
ชั้น
ป.6

ม.3

ม.6

ปี

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม

อังกฤษ

2558
2557
ผลต่าง
สรุปผล
2558
2557
ผลต่าง
สรุปผล
2558
2557
ผลต่าง
สรุปผล

48.39
44.03
+4.36
เพิ่มขึ้น
42.89
35.39
+7.50
เพิ่มขึ้น
49.95
51.41
-1.46
ลดลง

41.76
36.77
+4.99
เพิ่มขึ้น
32.42
29.59
+2.83
เพิ่มขึ้น
26.65
21.72
+4.93
เพิ่มขึ้น

41.55
40.97
+0.58
เพิ่มขึ้น
37.88
38.77
-0.89
ลดลง
33.55
32.67
+0.88
เพิ่มขึ้น

47.64
49.03
-1.39
ลดลง
46.42
46.94
-0.52
ลดลง
40.00
36.81
+3.19
เพิ่มขึ้น

36.61
32.88
+3.73
เพิ่มขึ้น
30.16
27.09
+3.07
เพิ่มขึ้น
24.68
23.12
+1.56
เพิ่มขึ้น

รวม
5 วิชา
43.19
40.74
+2.45
เพิ่มขึ้น
37.95
35.56
+2.39
เพิ่มขึ้น
34.97
33.15
+1.82
เพิ่มขึ้น

๒. ผลการประเมินระดับนานาชาติ
๒.๑ ผลการทดสอบ Program for International Student Assessment (PISA) ซึ่ งเป็ น
การทดสอบนักเรียนอายุ ๑5 ปีในระดับชาติ เมื่อพิจารณาผลของนักเรียนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในการทดสอบปี ๒0๑๒ นักเรียนไทยได้ผลคะแนนสูงกว่าทั้งมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทุก
วิชา แต่ต่ากว่าสิงคโปร์ซึ่งมีผลคะแนนทุกวิชาในกลุ่มบนสุดของโลก และเวียดนามซึ่งเพิ่งเข้าทดสอบเป็นครั้ง
แรก ทั้งสองประเทศมีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ในขณะที่นักเรียนไทยยังมีคะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ยของ
นักเรียน ในกลุ่มประเทศ OECD
เมื่อเปรียบเทียบ PISA ปี ๒009 กับปี ๒0๑๒ พบว่าในปี ๒0๑๒ นั กเรียนไทยมีผลการประเมิน
เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ในด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ โดยคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเมื่อจัดลาดับจาก
65 ประเทศ การอ่านของนักเรียนไทย อยู่ในช่วงลาดับที่ 47 - 5๑ คณิตศาสตร์อยู่ในช่วงลาดับที่ 48 - 5๒
และวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงลาดับที่ 47 – 49 ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 แนวโน้มคะแนน PISA ของไทย ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๒4
4

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๕๓). ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์: บทสรุป
เพื่อการบริหาร.
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๙
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่ ผ่านมาตั้งแต่การทดสอบครั้ งแรกเมื่อปี ๒๕๔๓ พบว่า
ในปี ๒๕๕๖ นักเรียนไทยทาคะแนนสอบได้สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์และการอ่าน
ซึ่งมีแนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง โดยในภาพรวมของโรงเรียนสั งกัดส านัก งานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานพบว่า สามารถทาคะแนนได้สูงขึ้นอย่างมาก ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม
(เปิ ด สอนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖) และโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา (ที่ เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประถมศึกษาหรือถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในบางโรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถทาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่ มขึ้นถึงหนึ่ง
ระดั บ อย่ า งไรก็ ต าม จากการวิ เคราะห์ ผ ลจ าแนกตามภู มิ ภ าค พบว่ า นั ก เรี ย นในภาคกลาง ยกเว้ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคะแนนต่ากว่าภาคอื่น ๆ โดยระหว่างกลุ่ มโรงเรียนต่าง ๆ ผลคะแนนต่างกัน
มาก กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่เพียงคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD คะแนนยังสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง (วิทยาศาสตร์ ๕๖๕ การอ่าน ๕๕๔ ทั้งสองวิชามีคะแนนสูงรองลงมา
จากเซียงไฮ้-จีน ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วนคะแนนคณิตศาสตร์ ๕๗๐ สูงรองจากเซียงไฮ้-จีน และสิงคโปร์)
ในขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คะแนนยังต่า
กว่าค่าเฉลี่ย OECD ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
ในโรงเรียนทุกประเภท
2.2 ผลการประเมินระดับนานาชาติ TIMSS ปี 2554 เมื่อเทียบกับปี ๒550 พบว่า นักเรียน
ไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เป็นอันดับที่ ๒๕ ของจาก ๖๓ ประเทศทั่วโลก
และขึ้นมาเป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ทั้ง นี้ เมื่อพิจารณาผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
ของไทยพบว่าลดลงเช่นเดียวกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ ๒๖ สูงกว่าไทยที่อันดับ
ที่ ๒๘ ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แนวโน้มคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จากการประเมิน TIMSS ของไทย ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔
ที่มา: ๑. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย ๒๕๕๕. ไตรมาส ๑ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ มกราคม-มีนาคม
๒๕๕๖
๒. สานักทดสอบทางการศึกษา, ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรกฎาคม ๒๕๕๒.
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๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
๑. ผลกระทบโครงสร้างประชากรต่อคุณภาพการศึกษา
ประเทศไทยเริ่ มมีสั ดส่ วนของประชากรวัยเด็ก (0-๑4 ปี ) ลดลงในขณะที่กลุ่ มวัยทางาน
(อายุ ๑5 – 59 ปี) ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ จนเริ่มมีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มากกว่าวัยเด็ก เพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบ
ให้ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานต้องรับภาระเลี้ย งดูเด็กและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ดั งประเทศที่พัฒ นาแล้วได้ประสบ
มาก่อนประเทศไทย
จากอดีตที่เรามุ่งเน้ น การให้ โอกาสในการเข้าถึงเชิงปริมาณอย่างเพียงพอ เช่น การขยาย
โรงเรีย น เพิ่ มครู หรือทุ่มเททรัพยากรศึกษาที่มากขึ้น แต่ไม่มีตัวเทียบกับความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา
และผลตอบแทนที่ตัว เด็กว่า เก่ง ดี มีคุณ ภาพได้อย่างไร จากนี้ ไปสู่ อนาคตจะเป็ นโอกาสดีที่จะเร่งพัฒ นา
“คุณภาพ” การจัดการศึกษาของไทยให้คนไทยทุกช่วงวัยเรียนมีศักยภาพที่เป็นฐานในการผลักดันเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 5 ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 โครงสร้างประชากร ปี 2553 - 2563

๒. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ที่ผ่ านมาการจัดการศึกษาของประเทศไทยประสบความส าเร็จด้านการขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้น ฐาน โดยสามารถเพิ่มจานวนปีการศึ กษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหว่าง
๑6 - 69 ปี จากร้ อยละ 5.๓ ในปี ๒5๒9 เป็ น ร้อ ยละ 8.๓ ในปี ๒55๓ 6 โดยเพิ่ มการเรียนต่ อหลั งจบ
การศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ การเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากร้อยละ 6.9 ในปี ๒5๒9 เป็นร้อยละ
5

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒559). “สกศ.วิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างประชากรสู่โอกาสที่มุ่งเน้นพัฒนา “คุณภาพการศึกษา”.
จดหมายข่าว OEC, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 : 3.
6 ดิลกะ ลัทธิพพ
ิ ัฒน์. (๒๕๕๕). ผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อสัมฤทธิผลของนักเรียนไทย. เอกสารนาเสนอใน
การสัมมนาวิชาการประจาปี ๒๕๕๔ เรื่องยกเครื่องการศึกษาไทย: สูก่ ารศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ร่วมจัดโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานปฏิรูป และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์.
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๑๑
5๓.7 ในปี ๒55๓ นอกจากนี้ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา อัตราการออกกลางคันของนักเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑5 ปี
ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 อัตราการออกกลางคันในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด ถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enchancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors) มี ห ลั ก การของระบบ TEPE Online คื อ “พั ฒ นาครู ก้ า วสู่
อนาคตชาติ ทุ ก คนเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา (Anyone Anywhere Anytime)” ด าเนิ น การด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของ
ส่วนราชการ โดยระบบ TEPE Online เปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒558 เวลา ๑6.00 น. 06.00 น.ของวันถัดไป (วันธรรมดา) เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาในการเรียนการสอน แต่ในวันเสาร์ -อาทิตย์ ระบบ
ดังกล่าวเปิดใช้ได้ตลอด ๒4 ชั่วโมง การเรียนในแต่ละวันสามารถรองรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทั้ง
ประเทศ เนื่องจากมีศูนย์เครือข่าย 77 ศูนย์ทั่วประเทศ และในอนาคตก็จะขยายศูนย์เครือข่ายครบ ๒๒5 เขต
พื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่าระบบที่วางไว้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะพยายามทาให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น7
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แม้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจะได้รับการรับรองถึงกว่า
ร้อยละ ๘๐ แต่การกระจายอานาจการบริหารการจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังทาได้น้อย 8 สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูง
7

สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. (2558) . ข่าวสานักงานรัฐมนตรี 89/2558.
จากแหล่งข้อมูล http://www.moe.go.th/websm/2015/mar/089.html.
8 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๒). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑). สิ่งพิมพ์ สกศ. ลาดับที่
๕๗/๒๕๕๒.
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๑๒
ในการจัดการศึกษามีเพียงร้อยละ ๑๗ 9 ประสิทธิภ าพการจัดการศึกษาของไทยเมื่อจัดลาดับแล้วถือว่าต่า
โดยเมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยู่ที่อันดับ ๕๒ จาก
๕๗ ประเทศที่ เข้าร่ วมรับ การประเมิ น สมรรถนะในการแข่งขันด้านการศึกษาปี ๒๕๕๒ รัฐ บาลได้จัดสรร
งบประมาณให้ในสัดส่วนที่สูง แต่ป ระสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่า 10 โดยงบประมาณการศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทยยังคงถูกจัดสรรจากด้านอุปทานเป็นหลัก และงบประมาณกว่าร้อยละ ๗๕ ไม่มีความสัมพันธ์
กับจานวนนักเรียนโดยตรง11

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
เวที เ ศรษฐกิ จ โลก (World Economic Forum : WEF) ปี ๒558 – ๒559 ได้ จั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของ ๑40 ประเทศทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงานระดับประเทศ เช่น
IMF UNESCO และ World Bank เป็นต้น และแบบสอบถามผู้บริหารจากภาคธุรกิจ โดยแบ่งประเทศต่างๆ
ทั่วโลกออกเป็ น ๓ กลุ่ ม ตาม GDP per Capital และจาแนกตัว ชี้วัดเป็ น ๑๒ เสาหลั ก (Pillars) ตัว ชี้วัด ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีอยู่ใน ๒ เสาหลัก คือ เสาหลั กที่ 4 สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสาหลักที่
5 การศึกษา ขั้นสูงและการฝึกอบรม ผลการจัดอันดับในภาพรวมประจาปี ๒558 – ๒559 ไทย อยู่ในอันดับ
ที่ ๓๒ ซึ่งเป็นอันดับที่ค่อนข้างดีมากในโลก โดยมีคะแนน 4.6 ทาให้อันดับและคะแนนตกลงเพียงเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับ WEF
๒557 – ๒558 (อันดับ ๓๑ คะแนน 4.7) เป็นอันดับที่ ๓ ในกลุ่มประเทศ ASEAN
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย12
เมื่อพิ จารณาผลการจั ดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาตามตัวชี้วัด ๑0
ตัวชี้วัด เปรียบเทียบอันดับในกลุ่มประชาคมอาเซียนดังภาพประกอบ 513

9

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๕). รายงานการวิจยั การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับ
การกระจายอานาจการจัดการศึกษา. สิ่งพิมพ์ สกศ. ลาดับที่๑๗/๒๕๕๕.
10 วิทยากร เชียงกูล. (๒๕๕๓). สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒: บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม. ศูนย์
สารสนเทศทางการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๑๘/๒๕๕๓.
11 มูลนิธิสถาบันวิจย
ั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (๒๕๕๖). รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความ
รับผิดชอบ. กรุงเทพฯ : 19.
12 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒559). “ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก 2558 - 2559”. จดหมาย
ข่าว OEC, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 : 1.
13 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒558). “มองสถิติและตัวชีว้ ัดทางการศึกษา : ตัวชี้วัดการศึกษาไทยใน World Economic Forum :
WEF 2014 – 2015”. จดหมายข่าว OEC, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 : 7.
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๑๓

ภาพประกอบ 5 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (ยกเว้น Brunei)

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF ๒0๑4-๒0๑5 ที่มีตัวชี้วัดด้านการศึกษา
๑0 ตัว ชี้วัด เมื่อเปรีย บเทีย บกับ ประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑44 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีตัวชี้วัดด้ าน
การศึกษา ที่อันดับเพิ่มขึ้น 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลตัวเลขสถิติพื้นฐานของประเทศ (Basic
Statistics) ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล เชิ งสถิ ติ ที่ ม าจากส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งยู เนสโก (UNESCO Institute of Statistics)
จานวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิ (Primary education enrollment, net
%) อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา (Secondary education enrollment, gross %) และอัตราการเข้าเรียน
ระดับ อุดมศึกษา/หลั งจากส าเร็ จ การศึกษาชั้นมั ธยมศึกษา (Tertiary education enrollment, gross %)
มีอัน ดับ สู งขึ้น ทั้งหมด และตัวชี้วัดที่มาจากผลการส ารวจความคิดเห็ น /พึ งพอใจจากภาคธุรกิจ (Opinion
Survey) จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา (Internet
access in schools) และความพึงพอใจด้านขอบเขตของการฝึกอบรม (Extent of staff training) ที่มีอันดับ
เพิ่มขึ้น ส่วนตัวชี้วัดอีก 5 ตัวชี้วัดจาก 7 ตัวชี้วัด มีอันดับที่ต่าลงกว่าผลการสารวจในปี ๒0๑๓ - ๒0๑4
ส่ว นจากการจัดอัน ดับ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index) บริษั ท
Education First ซึ่งเป็นผู้นาด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วโลก ได้จัดอันดับ
โดยแบ่งระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ๑) ทักษะความสามารถระดับสูงมาก
(Very High Proficiency) ๒) ทั ก ษะความสามารถระดั บ สู ง (High Proficiency) ๓) ทั กษะความสามารถ
ระดับ ปานกลาง (Moderate Proficiency) 4) ทั ก ษะความสามารถระดั บ ต่ า (Low Proficiency) และ 5)
ทักษะความสามารถระดับต่ามาก (Very Low Proficiency)
ผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชีย ๑๓
ประเทศ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พบว่า มาเลเซีย และสิงคโปร์มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับสูง เกาหลี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม ทักษะความสามารถอยู่ระดับปานกลาง จีนอยู่ในระดับ
ต่า ส่วนไทยและคาซัคสถานอยู่กลุ่มระดับทักษะต่ามาก โดยไทยได้คะแนนเฉลี่ย 44.44 ได้อันดับ 55 จาก
60 ประเทศ หากเปรียบเทียบกับปี ๒0๑๒ ประเทศไทยอยู่ อันดับที่ 5๓ จากทั้งหมด 54 ประเทศทั่วโลก
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๑๔
เหนือกว่าเพียงลิเบียเท่านั้น ในภูมิภาคเอเชีย ไทยมีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ามาก
เหนือกว่าเพียงคาซัคสถาน14 ดังภาพประกอบ 6
การจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(English Proficiency Index) ปี 2013 - ภูมิภาคเอเชีย

ภาพประกอบ 6 การจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

จากข้อมูลข้างต้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดนโยบายที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุ ทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์
พงษ์ รัตนสุวรรณ) 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในส่วนกลาง และในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจากแบบสอบถาม และจากการประชุมปฏิบัติการจัดทา
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๑ - 4 มีนาคม ๒559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
กรุ งเทพมหานคร การปฏิ บั ติ งานในระยะต่ อ ไปของส านั ก งานคณะกรรมการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานจึงเน้ น ย้ า
การพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในมิ ติ ข องคุ ณ ภาพอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ ก ลไกการกระจายอ านาจและ
การส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพนักเรียนให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึ กษา รวมทั้งส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเพิ่ มเติมในประเด็นที่เป็นความท้ าทาย
ต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสาคัญในบทต่อไป

สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. (2556) . สถิติการศึกษา. จากแหล่งข้อมูล
http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Statisticgraph&file=view&itemId=1162
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บทที่ ๒
องค์ประกอบนโยบาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผังมโนทัศน์ นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเพิ่มโอกาสให้
ในระดับการศึกษา
ผู้เรียนเข้าถึงบริการ
ขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการ
การจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 1. ลดภาระงานอืน่ ทีน่ อกเหนือจากงานที่
ให้กับการพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ

2. สร้างการมีส่วนร่วม

การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ

2. ลดความเหลือ่ มล้า
ทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูข้ องครู
และบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ

1. กระจายอานาจและ

ความรับผิดชอบการบริหาร
จัดการศึกษา

2. ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ครู และ 2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมี
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้าน
การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และทักษะในการสื่อสาร
ของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ

3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัย
ไปใช้เพื่อพัฒนานโยบาย
และเป็นฐานในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และ

4. ส่งเสริมสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา สถานศึกษา
และองค์คณะบุคคล
ให้มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงาน

บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจ
ในการทางาน เกิดผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มจี ิตวิญญาณของ
ความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

5. ส่งเสริมการบริหารจัด

การศึกษาในพื้นที่พิเศษ
และระดับตาบล

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะ

บุคคล และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย วางแผน
สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการจาเป็นของโรงเรียน และชุมชน

เป้าประสงค์

เพื่อให้การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
นักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา
และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ

ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับโอกาส
ในการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตาม
สายงาน และมี
วัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ และสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลือ่ น
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เน้นการทางานแบบบูรณา
การ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา และ กระจาย
อานาจและ ความรับผิดชอบ
สู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา

๑๗

องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในความเป็ น มานโยบาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้น ฐาน ซึ่งมีภารกิจ หลั กในการจัดและส่งเสริม การศึกษาขั้น พื้น ฐาน จึงกาหนดองค์ป ระกอบนโยบาย
เพื่อพัฒ นาไปในทิศทางที่สอดคล้องกั บ การเปลี่ย นแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณ ภาพและมาตรฐานระดับสากล 15 บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค์ 16 ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
๓. พั ฒนาระบบบริหารจั ดการ ที่เน้ นการมี ส่ วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของประเทศไทย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ สากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอ
ภาค
๓. ครูและบุ คลากรทางการศึกษา มี ส มรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒ นธรรมการทางาน
ทีม่ ุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ และสถานศึ ก ษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เน้ น การทำงานแบบบู รณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากท ุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษา และ กระจายอานาจ
และ ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ
16 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน
้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อ
สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
15
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๑๘
๖. พื้น ที่ พิ เ ศษ ได้ รั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารู ป แบบการจั ดการศึกษา
ทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพื้นที่
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๒
การเพิม่ โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นเข้ าถึ งบริ ก ารการศึ ก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้นฐาน
เป้ า ประสงค์ ที่ ๑ ผู้ เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
๑.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑.๑.๑ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.๒ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
๑.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
๑.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๑.๑.๕ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
๑.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๒.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
๑.2.2 ส่ง เสริม สนั บ สนุ น การใช้ สื่อ การเรีย นการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให ้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๙
1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
๑.๒.4 ส่ ง เสริ ม สน ับ สนุ น การน าผลการประเมิ น ในระดั บ สถานศึ ก ษา ระดั บ ชาติ
(NT, O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
๑.๒.5 ส่ ง เสริ ม การจั ด หลั ก สู ต รทั ก ษะอาชี พ ควบคู่ ไปกั บ วิ ช าสามั ญ
๒. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๑ สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๒ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทุกภาคส่วน
ในการกากับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๓ ประสานสถาบ ั น ที่ รับ ผู ้เ รีย นเข้า ศึก ษาต่อ ให้ม ีก ารคัด เลือ ก อย่า งหลากหลาย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒
การเพิม่ โอกาสให้ผู้เรียนเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
๑.๒ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น
๑.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม
กับความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้ งในรูปแบบปกติ
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชายแดน
เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
๒. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒.1 สร้ างความเข้ม แข็ งของระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย น ระบบส่ งเสริ ม ความประพฤติ
นักเรีย น และระบบคุ้มครองนั กเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสั งคมให้ เชื่อมโยงสั มพันธ์กับเครือข่าย
สหวิชาชีพทุกระดับ
๒.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน
เป็นต้น
นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้ า ประสงค์ที่ ๖ พื้ นที่ พิ เศษ ได้ รับการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา และพั ฒ นารูปแบบการจั ด
การศึกษาทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
๑. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
๑.๑ ขอความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง หลี กเลี่ ยงการจั ดกิ จกรรมโครงการในช่ วงเปิ ด
ภาคเรียน
๑.๒ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวนครู
ไม่เพียงพอ
๑.๓ กาหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา ในโรงเรียนของตน
และประสานบุ คลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา ที่ มีคุณ วุฒิ เหมาะสมช่ว ยสอนในโรงเรีย นที่ ค รู
ไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุน บุคลากรจากองค์กร
ต่างๆ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด
การเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล และทั ก ษะในการสื่ อ สารของครู ให้ มี ส มรรถนะด้ านการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒.๑ เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิ ด
แบบต่ า งๆ ตลอดจนการวั ด และประเมิ น ผล ให้ ส ามารถน ามาพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามศั ก ยภาพ
เป็นรายบุคคล
๒.๒ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ ส ามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุ คคล ในรูป แบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
๒.๓ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
๒.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมี ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
๒.๕ ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๒.๖ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ
๓. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถทุ ก ด้ า นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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๒๑
๔. เสริ มสร้ างระบบแรงจู งใจให้ ครูและบุ คลากรทางการศึก ษา มี ขวัญ ก าลั งใจในการท างาน
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ
๔.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
๕. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรียน และชุมชน
๖.๑ สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย
โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๖.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้
ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ า ประสงค์ ที่ ๔ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ และ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ ๕ สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เน้ น การทำงานแบบบู รณา
การ มีเครือข่ายการบริห ารจัดการ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากท ุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษาและ
กระจายอานาจ และความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เป้ า ประสงค์ที่ ๖ พื้ นที่ พิ เศษ ได้ รับการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา และพั ฒ นารูปแบบการจั ด
การศึกษาทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
๑. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และ
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ บูรณาการการทางาน พัฒ นาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พั ฒ นาระบบ ก ากั บ ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล เพื่ อการบริห ารจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
๑.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๒
๒. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๒.๑ สร้ างเครื อ ข่ายในรูป แบบ cluster ของส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ในการบริห าร
จัดการศึกษาร่วมกัน
๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
๒.๒.๑ ประชาสั มพัน ธ์ให้ ส าธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลื อของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา
๒.๒.๒ ประสานหน่ ว ยงานทุ กภาคส่ ว น ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยให้ เข้ ามาร่ว มพั ฒ นาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
๔.๒ สร้างแรงจูงใจให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้ มี
ผลงานเชิงประจักษ์
4.3 รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะ ที่ เกี่ยวข้ องกับ องค์ก ร องค์ค ณะบุ ค คลในการ
ปรับปรุง แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับตาบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Educational Maps)

ผลผลิต

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน ๖ ผลผลิต ดังนี้
๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
๓) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๔) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

โดยมีห น่ วยงานกากับ ประสาน ส่ งเสริมการจั ดการศึกษา คือ สานักงานเขตพื้น ที่ การศึกษา
ประถมศึก ษา จ านวน ๑๘๓ เขต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา จานวน ๔๒ เขต และส านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจ
ดังกล่ าวสามารถ ตอบสนองสภาพปั ญ หา และรองรับ การขับ เคลื่ อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายรัฐบาล
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จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
๑.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทีส่ ำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
2.๑ ผู้เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการด้ าน ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู ้เร ีย นชั้ น ประถมศ ึกษาป ีที่ ๖ ชั้ น ม ัธยมศ ึกษาป ีที่ ๓ และชั้ น ม ัธยมศ ึก ษาปีที ่ ๖ ม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิม่ ขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ
ได้ รับ การพั ฒ นาความรู้ทั ก ษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.๑ ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.๒ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.๓ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
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4. ผู้ เรี ยนที่ มี ความต้ องการพิ เศษได้ รั บการส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒ นา เต็ มตามศั กยภาพ
เป็นรายบุคคล ได้แก่
4.๑ ผู้พิการ
4.๒ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.๔ ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
4.๕ ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทีส่ ำคัญสู่มาตรฐานสากล
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่ม ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทาในอนาคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
3. ผู้ เรี ยนมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ตามค่ านิ ยมหลั กของคนไทย 12 ประการ รวมทั้ งมี จิ ตส านึ ก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
- ผู้เรีย นทุ ก คนมี คุณธรรม จริยธรรม ตามค่ านิ ย มหลั กของคนไทย ๑๒ ประการ สอดคล้อง
ตามช่วงวัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
4. ผู้ เรี ยนที่ มี ความต้ องการพิ เศษได้ รั บการส่ งเสริ มและพั ฒ นาเต็ มตามศั กยภาพเป็ นรายบุ คคล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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๒๕
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล
และสถานศึกษา
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด รวมทั้งการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้
๑.๒ ครูและบุ คลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่อสารที่ทันสมัย
1.3 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การนิ เทศแบบกั ล ยาณมิ ต ร จากส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตาม
ความพร้อมของโรงเรียน
๑.๔ ครู และบุ คลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่ วนร่ว มจากผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
๑.๕ ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๑.๖ ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา มี จิตวิญ ญาณของความเป็ น ครู การเป็ น ครูมื ออาชี พ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ผู้บริ หารสถานศึกษา สา มาร ถบ ริ หารงาน ทุกด้า น ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล
และสถานศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒ นาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุก ต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
๒. ผู้บริ หารสถานศึกษา สา มาร ถบ ริ หารงาน ทุกด้า น ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาทุก โรง (โรงเรีย นมาตรฐานสากล โรงเรีย นในฝัน และโรงเรีย นดี
ประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับดีขึ้นไป
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผ ลการปฏ ิบัติงานเชิงประจักษ์ต ามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
๔. องค์ กร องค์ คณะบุ คคล และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยวางแผนสรรหา ย้ าย โอน ครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
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- คณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเขตพื้ น ท ี่ก ารศึ ก ษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึ กษาทุ กแห่ งสร้ างค่ านิย มเชิ งบวกในการเรีย นสายอาชี พ เพื่ อลดสั ด ส่ ว นการเรีย น
สายสามัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อประเมินผ่ าน หรือซ้าชั้น มี การพั ฒ นาให้ เหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒ นาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมู ลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

ผู้เรียน

ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
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2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุ คลากรอื่น ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
๑. หน่ วยงานทุกระดับ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
๑.๑ สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.4 สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การร่ ว มกั น โดยใช้ ก ารวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ ต าบล
(Educational Maps)
1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๑.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
๑.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุค ลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
1.11 หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานโยบายและพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๑ หน่ ว ยงานทุ กระดับ ส่ งเสริมให้ ทุ กภาคส่ ว นและผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ยเข้ามามีส่ ว นร่ว ม
ในการจัดการศึกษา
๒.๒ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
๒.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. หน่ วยงานทุกระดับ บริห ารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งมี ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เข้ ม แข็ งตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามที่กาหนด
- ร้ อ ยละ ๖๐ ของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
- ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาระดับตาบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งมี ก ารจัด ท าแผนเผชิ ญ เหตุ ภั ย พิ บั ติ ต่ างๆ และบู ร ณาการในการจั ด
การเรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษา สถานศึกษา เบิ กจ่ ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบลงทุ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗
- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัย และนาผลการวิจัย
ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- สานั กเขตพื้น ที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
- สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งในโครงการโรงเรี ย นประชารัฐ สามารถพั ฒ นารู ป แบบการบริห าร
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยน”
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อกาหนดทิศทางการพั ฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแขง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน” นาไปสู่การพัฒ นาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขต อานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความ อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลั งงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภ ายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ ที่ เข้ม แข งเป็ น ศู น ย์ ก ลางและเป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิต ใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็ นกลไกที่นาไปสู่การบริห ารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลั ก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒ นาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแขง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน
และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับ
วัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่ งยื น หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ส ามารถสร้ างความเจริ ญ รายได้ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาคผนวก ข
คาแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี
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นโยบายของนายกรัฐมนตรี
ในคาแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วัน ศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษากาหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การ
ทะนุ บ ารุงศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ 8 การพั ฒ นาและส่ งเสริมในการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1)
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3)การลด
ความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิล ปะและวัฒ นธรรม 5) การยกระดับคุณ ภาพบริการด้านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชน
6)การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
- จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
- ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
- ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มี
โอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษา
สู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ส่งเสริมอาชีวศึ กษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตาม
ความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- พัฒ นาระบบการผลิตและพัฒ นาครูที่มีคุณ ภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่ งเสริม
ให้ครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เ ป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
- ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
- อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคม
โลก
- ปลูกฝังค่านิย ม และจิ ตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่ อคุณภาพ เปิดพื้นที่ส าธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๔
นโยบายด้ านการศึกษา ข้อที่ 8 การพั ฒ นาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย
- สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่ วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ ประเทศสามารถแข่งขันและ
ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น
- เร่ ง เสริ ม สร้ า งสั ง คมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ผลิ ตกาลั ง คนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยง
ระหว่างการเรีย นรู้ กับ การท่องจ า อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา
- การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
- ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีน โยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออานวย สร้างโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พั ฒ นา และด้ า นนวั ต กรรมซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางปั ญ ญาในการต่ อ ยอดสู่ ก ารใช้ เชิ งพาณิ ช ย์ ข อง
ภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้
อีก 10 ข้อ คือ
1) ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4) เร่งปรับหลักสูตร/ตาราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้ทันปีนี้
ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
6) ปรับหลักสูตร ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
8) ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9) นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
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ภาคผนวก ค
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ ถลงนโยบายด้ าน
การศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 ส่วน
ดังนี้
1. กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง”
“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข้อ
จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้กาหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้
นโยบายทั่วไป
1. การจั ดทาแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่ เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง
เพื่อให้บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล หาปัญหาที่ผ่านมาทาไมทาไม่สาเร็จ
3. แผนงาน/โครงการพระราชดาริ โครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง เป็น
ดาริของพระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร
4. งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางให้เฉพาะที่
จาเป็น การบริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบูรณาการงบประมาณ
5. เน้น การสื่ อสารภายในและภายนอกองค์กร จัดให้ มีช่องทางการสื่ อสารอย่างเป็ นระบบ
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์
6. อานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น
และระยะยาว รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบ
วงจร
8. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่ง เข้ามา
ทางาน ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดที่ต้องรู้และยังไม่รู้ มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์ที่
ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
11. ให้มีการนา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ดาเนินการศูนย์
ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
13. ให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทางาน ให้ความสาคัญกับธงชาติ ความสาคัญในพื้นที่
รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่ การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ
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14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการ
เรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง
15. การประเมิน เพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒ นาผู้เรียนทั้งความรู้และ
คุณลักษณะ และทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนาเด็กนักเรียน ครูออกนอกห้องเรียน
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชั ดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคาโดย
ใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
- กาหนดเป้ าหมายให้ นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง เป็นต้น
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็ก
จบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทางานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ
กศน.
3. ปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือ
แล้วไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจา
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ านดาวเที ย ม (DLTV) อย่ างจริงจั งเต็ ม รูป แบบ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น
โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV
6. การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน
- การประเมินครู/ นั กเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการ
ศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา
- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุ
มีผ ลในการแจกจ่ าย ไม่ใช่แจกจ่ ายตามความเสน่ห า จะท าให้ เกิดความเลี ยแข้งเลี ยขากั น เป็น เรื่องที่ ไม่ ดี
2) ระบบการซ่อมบารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อมทั้ง
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มีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การบารุงรักษา
มีความต่อเนื่อง และ 3) การจาหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
- ให้ความสาคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตาแหน่ง วิทยฐานะ
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบ
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดี ยวกันต้องสร้างจิตสานึกใน
การใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา
และทุกสังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบ
ทุกโรงเรียน
แนวทางการทางาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา
3. Lively ทางานแบบมีชีวิตจิตใจ
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๓๙

ภาคผนวก ง
จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
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๔๐

จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด จุดเน้น 6 ยุท ธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมี
แนวทางดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย
พีเ่ ลี้ยงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์
ต่ า โดยใช้ แ นวทางการปฏิ รู ป หลั ก สู ต รส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา การตั้งกรมวิช าการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ ม เวลารู้ STEM Education
กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น
๓. พัฒ นาคุณ ภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒ นากาลั งคนและงานวิจัย
ที่ส อดคล้องกับความต้องการของการพัฒ นาประเทศ เพื่อส่ งเสริมการผลิ ตบัณ ฑิตในสาขาวิช าที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่
สามารถนาไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี
อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครู อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา
ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๔. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อ
ในแต่ล ะระดับ การประเมิน ผลสั มฤทธิ์ผู้ เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิ น
กาหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้าชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พัฒ นาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้าง
เครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น
๕. ICT เพื่ อการศึกษา เพื่อปรับ ปรุงโครงสร้างพื้ น ฐาน พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ล และระบบ
การจั ด การเนื้ อ หาสาระหรื อ องค์ ค วามรู้ โดยใช้ แ นวทางการจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการศึกษา และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และ
โครงการ DLTV เป็นต้น
๖. การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การกากับดูแล
ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ที่ มี ก ารบู ร ณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้ แ นวทางของระบบคู ป องเพื่ อ การศึ ก ษา
การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบ
ในการเข้าสู่ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
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๔๑

ภาคผนวก จ
SWOT
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๔๒

SWOT
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๑๑๑
ลงวัน ที่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๕๘ เพื่อขอให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดมความคิดเห็ น และให้ ข้อเสนอ
ในการก าหนดนโยบาย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และได้ ให้ ทุ ก ส านั ก ระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสานักเช่นกัน โดยได้จัดทา SWOT จากกลุ่มคนดังกล่าว ได้แก่
๑. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่
ด้านอื่นๆ
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน บริษัท /
ห้างร้าน/สถานประกอบการ ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา องค์กรศาสนา และหน่วยงานรัฐอื่นๆ
จาก SWOT สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ดังนี้
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๔๓
จุดแข็ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

จุดอ่อน
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเนือ่ งจากมีการกาหนดโครงสร้าง
และบทบาทหน้าทีช่ ัดเจน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่หลากหลายทาให้ผู้เรียนมีความสุข
การบริการทางการศึกษาสามารถให้บริการกับผู้เรียนทุกกกลุ่มทุก
ประเภท
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงบอุดหนุนรายหัวได้ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
มีเครือข่ายการบริหารจัดการในทุกระดับ ทีเ่ อื้อต่อการพัฒนา
การศึกษา
ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคณะครู

๑.

นักเรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์
การใช้เหตุผลและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๒. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
๓. คุณลักษณะเฉพาะของสือ่ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับ
ความต้องการ
๔. ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พร้อมใช้ในการบริหารจัดการ
๕. ระบบกากับติดตามและประเมินผล ยังขาดประสิทธิภาพและไม่มีการ
นาผลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
๖. การพัฒนาครูโดยต้นสังกัดไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
๗. ครูมีภาระงานนอกจากการสอนมากเกินไป
๘. การวางแผนพัฒนาอัตรากาลังไม่สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพที่เป็นจริง
๙. ผู้เรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง
๑๐. ผู้เรียนสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนือ่ งจากกระบวนการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่เน้นเรื่องการสื่อสาร
๑๑. ผู้เรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติกลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับ
ต่า เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการสอนตามหนังสือเรียน
มากกว่าสอนตามตัวชี้วดั ของหลักสูตร

SWOT
โอกาส
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

อุปสรรค
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
มากขึน้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษา ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับ
ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่ม
เทคโนโลยีทที่ ันสมัยส่งผลต่อการสื่อสาร และการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว
การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา
ด้านอาชีพของผูเ้ รียนมากขึ้น
นโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ระบบการเมืองและประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ
นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนือ่ ง
โครงสร้างประชากรลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ใน ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า
ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด สือ่ ไม่สร้างสรรค์
ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขัน
สูง ส่งผลให้จานวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิม่ ขึน้
หน่วยงานทีจ่ ัดการศึกษามีหลายสังกัด ขาดการวางแผนการจัด
การศึกษาร่วมกัน
การสือ่ สารทางเทคโนโลยีที่หลากหลายแต่ขาดการควบคุม ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผูเ้ รียน
ครอบครัวมีฐานะยากจนส่งผลต่อความพร้อมของผูเ้ รียน
การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีความ
พร้อม
ระบบการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานขาดความคล่องตัวในการ
ดาเนินงาน
การผลิตครูแต่ละสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน
สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวแตกแยกมากขึ้น
ทาให้บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม
ลดน้อยลง นาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน
สังคมไทยขาดภูมิคมุ้ กันจากการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ผ่านเทคโนโลยี
การรับวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลายและไม่สร้างสรรค์ ผ่านการ
นาเสนอของสือ่ ต่างๆ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม
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๔๔

ภาคผนวก ฉ
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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๔๕

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สรุ ป ความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะของสานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาที่ มี ต่ อส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ควรเร่งดาเนินการ
ด้านความคิดเห็น
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานควรพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย น ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม
เน้ น การอ่ านออกเขีย นได้พั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึก ษา โดยจัดอบรมทบทวนทุ ก 3 ปี สนับ สนุ น
การบริหารจัดการเน้นสถานศึกษาเป็นฐาน ลดภาระงานครู คืนครูให้นักเรียน และตรงตามสาระการเรียนรู้
จัดทาโครงสร้างบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ด้านข้อเสนอแนะ
- จัดทาระเบียบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มอบอานาจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการได้อย่างคล่องตัว ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา
- ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ
BBL
- สร้ างความตระหนั ก ให้ กั บ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ภาษาที่ ส อง เพื่ อ
การติดต่อสื่อสาร
- ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมวัฒนธรรมไทยและสากล
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ด้านวิชาการ ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเรียนให้เหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความแตกแยก เน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต เพื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
2. พั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรี ย น ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น พั ฒ นาศัก ยภาพผู้ เรีย นในด้ าน
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน รวมทั้งส่ งเสริมการใช้เทคโนโลยี ส่ งเสริมผู้ เรียนด้านคุณ ธรรม
จริย ธรรม มีระเบี ย บวินั ย มีจิ ตสาธารณะเข้าใจรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอย่างถูกต้อง
เพื่อให้เด็กรู้จักการเสียสละเพื่อสังคม และตระหนักรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
3. ควรเน้นการอ่านออกเขียนได้ มีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. ลดความเหลื่ อ มล้ าในสถานศึ ก ษา เร่ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เท่ าเที ย มกั น พั ฒ นา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ สวยงามน่าอยู่ น่าเรียน และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยควร
กาหนดให้มีนักเรียนไม่เกิน 35 คน ต่อห้องเรียน
5. ผู้บ ริห ารมีความตระหนักต่อการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติอย่างแท้จริง ครูสอนอย่างเต็ม
ศักยภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
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๔๖
ด้านการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน
1. ควรเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาทั้งในเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างทั่วถึง
2. ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น โดยเพิ่มภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา จัดการเรียนการสอน
โดยเชื่อมโยงภาษาและวิช าชีพ รวมทั้งส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพื่อจูงใจให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ย โดยเปิดโอกาสให้ มีการ
สะท้อนรับฟังความคิดเห็น และมีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ด้านการบริหารงบประมาณ
1. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา ควรให้รวดเร็วและพอเพียงต่อการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งงบประมาณสนับสนุนรายหัวนักเรียน ค่าสาธารณูปโภค
2. การบริหารงบประมาณมีขั้นตอนในการดาเนินงานมาก ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เพื่อให้สถานศึกษามีความชัดเจนและสามารถบริหารงานงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมให้คณะกรรมการการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากขึ้น
ภารกิจที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเร่งดาเนินการ
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ก้าวทันเด็กยุคศตวรรษที่ 21
พัฒ นาคุณ ภาพผู้เรี ย นในด้านภาษา ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เน้น ประวัติศาสตร์ สั งคม ศาสนา และ
วัฒ นธรรมให้ เด็ ก ได้ มี ก ระบวนการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ งมี ก ารพั ฒ นาสื่ อ การเรีย นการสอน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
3. ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา แก้ ปั ญ หาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ก าหนดนโยบาย
การดาเนินงานอย่างชัดเจนต่อเนื่องมีการกระจายอานาจอย่างเป็นรูปธรรม
4. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะตามสายงาน จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพครู ผู้ ส อน รวมทั้ ง
แก้ปัญหาความขาดแคลนอัตรากาลังครู และครูไม่ตรงวิชาเอก
5. การบริหารงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงตรงตามความต้องการจาเป็น
ของสถานศึกษา มีการบริห ารงบประมาณ และติดตามการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และ
การทางานอย่างชัดเจน เพื่อลดภาระงานในระดั บสถานศึกษา เพื่อให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอน
เด็กได้อย่างมีคุณภาพ
นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

