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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

นโยบาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้จัดพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ ๑
จำ�นวนพิมพ์
พิมพ์ที่

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔๐,๐๐๐ เล่ม
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด
๗๙ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑
นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คำ�นำ�
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น รากฐานของการศึ ก ษาของคนไทย ซึ่ ง เป็ น
ภารกิจหลักของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านมาสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ป ฏิ รู ป การศึ ก ษาโดยมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาการจั ด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด้วยการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม บนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำ�หนดนโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานตามเอกสารฉบับนี้ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน ที่มีส่วนผลักดันให้การกำ�หนดนโยบาย
สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หน้า
คำ�นำ�
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ความเป็นมานโยบาย
องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ผลผลิต
จุดเน้น
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ภาคผนวก ข คำ�แถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ภาคผนวก ค นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ภาคผนวก ง จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
ภาคผนวก จ SWOT สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคผนวก ฉ สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ช คณะทำ�งาน

๑
๗
๒๙
๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๘
๓๙
๔๒
๔๕
๔๕
๕๙
๖๐
๖๔
๖๙
๗๖
๘๐
๘๔
๘๙

นโยบาย
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบาย
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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หัวใจสำ�คัญของการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทย
เพื่ อ อนาคตของประเทศ สร้ า งคนไทยให้ เ ป็ น คนดี แ ละคนเก่ ง มี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและ
จิตใจ เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผน
อนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย
และคำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำ�หนดนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
และกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้
และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป
โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ
การคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษา
ระดับสูง และโลกของการทำ�งาน
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๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
มีการประสานสัมพันธ์กบั เนือ้ หา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย
มาตรฐานและการประเมิ น หลั ก สู ต รและการสอน การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ครูเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถและทักษะทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นำ�ทางวิชาการ
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจ
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
๕. เร่งสร้างระบบให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
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นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็น
องค์ ก รที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี แรงบั น ดาลใจ
และมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ชั ด เจน เป็ น สถานศึ ก ษาคุ ณ ภาพ และ
มีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๗. สร้างระบบการควบคุมการจัด
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม
๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ การให้บริการทีด่ ี
ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เร่ ง รั ด การกระจายอำ � นาจและความรั บ ผิ ด ชอบ
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน
ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ�  การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่าย
การพั ฒ นาการศึ ก ษาระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ โรงเรี ย น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น

4

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Office of the Basic Education Commission

Policy Fiscal Year 2017

๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล
มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม
ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการ
เสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกำ�ลังใจ
สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบ
ในความสำ�เร็จตามภาระหน้าที่
๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
และทำ�ให้การศึกษานำ�การแก้ปัญหาสำ�คัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
๑๑. ทุ่ ม เทมาตรการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ พั ฒ นาล้ า หลั ง
และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
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ส�ำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
(สกศ.) ได้จัดท�ำความร่วมมือกับองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) เพื่อจัดท�ำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย รายงานผล
การศึกษานี้ได้เสนอแนวทางส�ำหรับประเทศไทย ที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการลงทุนด้านการศึกษา ๔ ด้าน ดังนี๑้
๑. ด้านหลักสูตร หลักสูตรใหม่ควรพัฒนาในส่วนของความสอดคล้อง
เชิงทฤษฎี ตระหนักถึงการออกแบบหลักสูตรบนพืน้ ฐานของความเข้าใจ ชัดเจนตรงกับ
การเรียนรู้ มีความสอดคล้องต่อเนื่อง และชี้ชัดของหลักการ สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับสากล มีค�ำแนะน�ำที่ชัดเจนกับครูผู้สอน การจัดท�ำหลักสูตรควรอยู่บนพื้นฐาน
ของการรับฟังค�ำแนะน�ำจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. ด้านการประเมินผลผู้เรียน เนื่องจากหลักสูตรยังไม่สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการประเมินผลที่ชัดเจน ข้อสอบมาตรฐานระดับชาติยังไม่ได้รับการพัฒนา
ให้สมบูรณ์แบบ จึงเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำให้เกิดผลเชิงลบต่อการศึกษาในภาพกว้าง ดังนัน้
ควรส่งเสริมการประเมินผลในระดับโรงเรียนซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของการประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ การประเมินผลย่อยเพือ่ การพัฒนา (Formative Assessment)
และการประเมินผลรวบยอดเพื่อตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment)
เพื่อให้เกิดความสมดุลกับการประเมินผลระดับชาติ (Standardized National
Assessments) ทั้งควรมีการศึกษาการทดสอบมาตรฐานระดับสากล เช่น PISA และ
TIMSS เพื่อน�ำมาพัฒนาการประเมินผลระดับชาติให้เป็นสากล

๑

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๘). “UNESCO และ OECD ชี้ระบบการศึกษาไทยไม่พร้อมรับศตวรรษที่ ๒๑”.
จุลสาร สกศ., ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๕ : ๒.

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒

Southeast Asian Ministers of Education Organization. (2015). “A new Education Agenda : SEAMOE’s Seven
Priorities”. SEMEO Secretariat : 1.
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๓. ด้านครูและผูบ้ ริหารโรงเรียน ควรจัดท�ำยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมครู
ก่อนเข้าสู่วิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตรการผลิตครูและการประเมินผลครู
ควรส่งเสริมให้ครูมเี วลาปฏิบตั กิ ารสอนในชัน้ เรียนเพิม่ ขึน้ ลดภาระงานอืน่ ๆ ให้นอ้ ยลง
และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะเป็นผู้น�ำมืออาชีพ
๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการร่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกให้เกิดความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีที่เสถียร และสามารถเชื่อมโยงกับสื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างดี ครูต้อง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (48th
SEAMEO Council Conference : SEAMEC) ครั้งที่ ๔๘ วันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมรอยั ล คลิ ฟ บี ช พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ ป ระชุ ม ได้ ท�ำข้ อ ตกลงร่ ว มกั น
ด้านการศึกษาในส่วนทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญและต้องท�ำเป็นล�ำดับแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๘
๗ ข้อ ดังนี้ ๑) การดูแลเด็กปฐมวัยและให้การศึกษา ๒) การระบุอุปสรรคในการเข้าถึง
การศึกษา ๓) การฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญเหตุฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา
๕) การท�ำให้การศึกษาวิชาชีพครูมีความส�ำคัญอีกครั้งหนึ่ง ๖) การส่งเสริมภราดรภาพ
ในการอุดมศึกษาและวิจัย และ ๗) การน�ำหลักสูตรแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไปใช้๒
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ส�ำหรับภาพการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษา
ดังนี้๓

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
• ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย
และหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี
• ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น
มองเห็นอนาคต
• ปรั บ หลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ ชั้ น ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งกั น มุ ่ ง เน้ น การศึ ก ษา
เพื่อการมีงานท�ำ
• ลดจ�ำนวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย
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ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
• สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
• สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค
และพื้นที่ของตนเอง
• สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา
โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่อดิจิทัล
• สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่ม
เข้าถึงการจัดบริการการศึกษา

๓

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๘). ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นโยบาย
ด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา). กรุงเทพฯ : ๒๑ เซ็นจูรี่ จำ�กัด.

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
• แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ

ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
• บูรณาการการศึกษาทัง้ ระบบให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคน
• ผลิตก�ำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น
• ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม
• ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผน
ผลิตก�ำลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ
• ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ในทุกระดับการศึกษา
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พัฒนาครู
• สร้างกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง
• สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้
อย่างมีความสุข
• วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
• แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
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เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาก�ำลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถ
ท�ำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
• เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย
• พัฒนาความช�ำนาญในการประกอบอาชีพ การใช้
เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศให้กับก�ำลังคน
• ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
• ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีสว่ นรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา
• ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
• ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
• สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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การด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานให้ทวั่ ถึงครอบคลุมผูเ้ รียน พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุปผลการด�ำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยยังไม่ถึงระดับมาตรฐาน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ถึงจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงของการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณภาพผูเ้ รียนในระดับนานาชาติ ซึง่ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ดังนี้
๑. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ในวิชาหลัก ๕ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยกเว้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มี
คะแนนเฉลี่ยลดลง ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกือบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
๒๕๕๗ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ส่วนผลการทดสอบ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกือบทุกกลุม่ สาระ
การเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยกเว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยลดลง เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย
รวม ๕ รายวิชาของทั้ง ๓ ชั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มสูงขึ้น
จากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังตาราง ๑
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ตาราง ๑ การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๕๘ กับปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชั้น
ป.๖

ม.๓
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ม.๖
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ปี
๒๕๕๘
๒๕๕๗
ผลต่าง
สรุปผล
๒๕๕๘
๒๕๕๗
ผลต่าง
สรุปผล
๒๕๕๘
๒๕๕๗
ผลต่าง
สรุปผล

ไทย
๔๘.๓๙
๔๔.๐๓
+๔.๓๖
เพิ่มขึ้น
๔๒.๘๙
๓๕.๓๙
+๗.๕๐
เพิ่มขึ้น
๔๙.๙๕
๕๑.๔๑
-๑.๔๖
ลดลง

คณิต
๔๑.๗๖
๓๖.๗๗
+๔.๙๙
เพิ่มขึ้น
๓๒.๔๒
๒๙.๕๙
+๒.๘๓
เพิ่มขึ้น
๒๖.๖๕
๒๑.๗๒
+๔.๙๓
เพิ่มขึ้น

วิทย์
๔๑.๕๕
๔๐.๙๗
+๐.๕๘
เพิ่มขึ้น
๓๗.๘๘
๓๘.๗๗
-๐.๘๙
ลดลง
๓๓.๕๕
๓๒.๖๗
+๐.๘๘
เพิ่มขึ้น

สังคม
๔๗.๖๔
๔๙.๐๓
-๑.๓๙
ลดลง
๔๖.๔๒
๔๖.๙๔
-๐.๕๒
ลดลง
๔๐.๐๐
๓๖.๘๑
+๓.๑๙
เพิ่มขึ้น

อังกฤษ รวม ๕ วิชา
๓๖.๖๑ ๔๓.๑๙
๓๒.๘๘ ๔๐.๗๔
+๓.๗๓ +๒.๔๕
เพิ่มขึ้น เพิม่ ขึ้น
๓๐.๑๖ ๓๗.๙๕
๒๗.๐๙ ๓๕.๕๖
+๓.๐๗ +๒.๓๙
เพิ่มขึ้น เพิม่ ขึ้น
๒๔.๖๘ ๓๔.๙๗
๒๓.๑๒ ๓๓.๑๕
+๑.๕๖ +๑.๘๒
เพิ่มขึ้น เพิม่ ขึ้น

๒. ผลการประเมินระดับนานาชาติ
๒.๑ ผลการทดสอบ Program for International Student Assessment
(PISA) ซึ่งเป็นการทดสอบนักเรียนอายุ ๑๕ ปีในระดับชาติ เมื่อพิจารณาผลของนักเรียน
จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการทดสอบปี ๒๐๑๒
นักเรียนไทยได้ผลคะแนนสูงกว่าทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียทุกวิชา แต่ต�่ำกว่าสิงคโปร์
ซึง่ มีผลคะแนนทุกวิชาในกลุม่ บนสุดของโลก และเวียดนามซึง่ เพิง่ เข้าทดสอบเป็นครัง้ แรก
ทั้งสองประเทศมีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ในขณะที่นักเรียนไทยยังมีคะแนน
ไม่ถึงค่าเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเปรียบเทียบ PISA ปี ๒๐๐๙ กับปี ๒๐๑๒ พบว่า ในปี ๒๐๑๒
นักเรียนไทยมีผลการประเมินเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์
โดยคณิตศาสตร์เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย และเมือ่ จัดล�ำดับจาก ๖๕ ประเทศ การอ่านของนักเรียนไทย
อยู่ในช่วงล�ำดับที่ ๔๗-๕๑ คณิตศาสตร์อยู่ในช่วงล�ำดับที่ ๔๘-๕๒ และวิทยาศาสตร์
อยู่ในช่วงล�ำดับที่ ๔๗-๔๙ ดังภาพประกอบ ๑
การอ่าน
แนวโน้มการอ่าน
คะแนน
๔๕๐
๔๔๕
๔๔๐
๔๓๕
๔๓๐
๔๒๕
๔๒๐
๔๑๕
๔๑๐

คณิตศาสตร์
แนวโน้มคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
แนวโน้มวิทยาศาสตร์

PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012

๔

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๕๓). ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ : บทสรุป เพื่อการบริหาร.
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เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่ผ่านมาตั้งแต่การทดสอบครั้งแรก
เมื่อปี ๒๕๔๓ พบว่า ในปี ๒๕๕๖ นักเรียนไทยท�ำคะแนนสอบได้สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการอ่ า น ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยในภาพรวมของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
สามารถท�ำคะแนนได้สงู ขึน้ อย่างมาก ทัง้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม
(เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ที่เปิดสอน
ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาหรือถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในบางโรงเรียนเปิดสอน
ถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) โดยเฉพาะโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
สามารถท�ำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งระดับ อย่างไรก็ตาม
จากการวิเคราะห์ผลจ�ำแนกตามภูมภิ าค พบว่า นักเรียนในภาคกลาง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีคะแนนต�่ำกว่าภาคอื่น ๆ โดยระหว่างกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ผลคะแนน
ต่างกันมาก กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่เพียงคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD
คะแนนยังสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศทีม่ คี ะแนนเป็นอันดับหนึง่ (วิทยาศาสตร์ ๕๖๕
การอ่าน ๕๕๔ ทัง้ สองวิชามีคะแนนสูงรองลงมาจากเซียงไฮ้-จีน ซึง่ เป็นอันดับหนึง่ ของโลก
ส่วนคะแนนคณิตศาสตร์ ๕๗๐ สูงรองจากเซียงไฮ้-จีน และสิงคโปร์) ในขณะที่
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
คะแนนยังตำ�่ กว่าค่าเฉลีย่ OECD ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนทุกประเภท
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๒.๒ ผลการประเมินระดับนานาชาติ TIMSS ปี ๒๕๕๔ เมื่อเทียบกับ
ปี ๒๕๕๐ พบว่า นักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
เป็นอันดับที่ ๒๕ ของจาก ๖๓ ประเทศทั่วโลก และขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๒ ของภูมิภาค
อาเซียน รองจากสิงคโปร์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของไทย
พบว่า ลดลงเช่นเดียวกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ ๒๖
สูงกว่าไทยที่อันดับที่ ๒๘ ดังภาพประกอบ ๒
๖๕๐
๖๐๐
๕๕๐
๕๐๐
๔๕๐

วิทยาศาสตร์

จีน (ไทเป)
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย

๓๕๐

จีน (ไทเป)
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย

๔๐๐

๒๕๕๐ ๒๕๕๔

คณิตศาสตร์

ที่มา : ๑. ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถิตแิ ละตัวชีว้ ดั ทางการศึกษาของประเทศไทย ๒๕๕๕.
ไตรมาส ๑ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖
๒. ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรกฎาคม ๒๕๕๒.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
๑. ผลกระทบโครงสร้างประชากรต่อคุณภาพการศึกษา
ประเทศไทยเริม่ มีสดั ส่วนของประชากรวัยเด็ก (๐-๑๔ ปี) ลดลง ในขณะที่
กลุ่มวัยท�ำงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) ก็เริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนเริ่มมีผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)
มากกว่าวัยเด็กเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบให้ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็ก
และดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ดังประเทศที่พัฒนาแล้วได้ประสบมาก่อนประเทศไทย
จากอดีตทีเ่ รามุง่ เน้นการให้โอกาสในการเข้าถึงเชิงปริมาณอย่างเพียงพอ
เช่น การขยายโรงเรียน เพิ่มครู หรือทุ่มเททรัพยากรทางการศึกษาที่มากขึ้น แต่ไม่มี
ตัวเปรียบเทียบกับความคุม้ ค่าในการจัดการศึกษา และผลตอบแทนทีต่ วั เด็กว่า เก่ง ดี มีคณุ ภาพ
ได้อย่างไร จากนี้ไปสู่อนาคตจะเป็นโอกาสดีที่จะเร่งพัฒนา “คุณภาพ” การจัด
การศึกษาของไทยให้คนไทยทุกช่วงวัยเรียนมีศกั ยภาพทีเ่ ป็นฐานในการผลักดันเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ๕ ดังภาพประกอบ ๓
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๑๓.๒

๑๓.๗

๑๔.๒

๑๔.๗

๑๕.๓

๑๕.๙

๑๖.๕

๑๗.๑

๑๗.๘

๑๘.๔

๑๙.๑

๖๖.๙

๖๖.๗

๖๖.๕

๖๖.๓

๖๖.๐

๖๕.๗

๖๕.๓

๖๔.๙

๖๔.๕

๖๔.๑

๑๙.๕

๑๙.๑

๑๘.๘

๑๘.๔

๑๘.๑

๑๗.๘

๑๗.๕

๑๗.๓

๑๗.๐

๑๖.๘

วัยเด็ก (๐-๑๔ ปี)

๖๗.๐

๑๐๐%
๘๐%
๖๐%
๔๐%
๒๐%
๐%

วัยทำ�งาน (๑๕-๕๙ ปี)

๑๙.๘

วัยสูงอายุ (๖๐ ปี)

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ พ.ศ.

ภาพประกอบ ๓ โครงสร้างประชากร ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๓
๕

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๙). “สกศ. วิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างประชากรสู่โอกาสที่มุ่งเน้นพัฒนา
“คุณภาพการศึกษา”. จดหมายข่าว OEC, ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๒ : ๓.

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ที่ ผ ่ า นมาการจั ด การศึ ก ษาของประเทศไทยประสบความส�ำเร็ จ
ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยสามารถเพิม่ จ�ำนวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหว่าง ๑๖-๖๙ ปี จากร้อยละ ๕.๓ ในปี ๒๕๒๙
เป็นร้อยละ ๘.๓ ในปี ๒๕๕๓๖ โดยเพิ่มการเรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้แก่
การเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากร้อยละ ๖.๙ ในปี ๒๕๒๙ เป็นร้อยละ ๕๓.๗
ในปี ๒๕๕๓ นอกจากนี้ ในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจากผลการด�ำเนินงานโครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ดังภาพประกอบ ๔
๓
๒.๕
๒

๒.๔๔
๑.๙

๑.๕
๑

๑.๓๑
๐.๙๘

๐.๕
๐

๑.๐๕

๐.๒๓

๒๕๕๑
ประถมศึกษา

๒๕๕๒

๑.๐๓

๐.๗๘

๐.๑๙

๐.๑๑

๒๕๕๓

๒๕๕๔

มัธยมศึกษาตอนต้น

๐.๘๑
๐.๗๕
๐.๓๒
๐.๐๘

๐.๑๑

๒๕๕๕

๒๕๕๖

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๖

ดิลกะ ลัทธิพิพัฒน์. (๒๕๕๕). ผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อสัมฤทธิผลของนักเรียนไทย.
เอกสารนำ�เสนอในการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี ๒๕๕๔ เรื่องยกเครื่องการศึกษาไทย : สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ร่วมจัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำ�นักงานปฏิรูป
และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์.
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ภาพประกอบ ๔ อัตราการออกกลางคันในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๖
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจ
และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational
Personnels Enchancement Based on Mission and Functional Areas as
Majors) มีหลักการของระบบ TEPE Online คือ “พัฒนาครู ก้าวสู่อนาคตชาติ
ทุกคนเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ ทุกเวลา (Anyone Anywhere Anytime)” ด�ำเนินการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของ
ส่วนราชการ โดยระบบ TEPE Online เปิดใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป (วันธรรมดา) เพื่อไม่ให้
รบกวนเวลาในการเรียนการสอน แต่ในวันเสาร์อาทิตย์ระบบดังกล่าวเปิดใช้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
การเรียนในแต่ละวันสามารถรองรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ทั้งประเทศ เนื่องจากมีศูนย์เครือข่าย
๗๗ ศูนย์ทั่วประเทศ และในอนาคตก็จะขยาย
ศูนย์เครือข่ายครบ ๒๒๕ เขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่าระบบที่วางไว้จะมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะพยายาม
ท�ำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น๗
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๗

สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๘). ข่าวสำ�นักงานรัฐมนตรี ๘๙/๒๕๕๘.
จากแหล่งข้อมูล http://www.moe.go.th/websm/2015/mar/089.html.

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แม้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ โรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จะได้รับการรับรองถึงกว่าร้อยละ ๘๐ แต่การกระจายอ�ำนาจการบริหาร
การจัดการสู่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังท�ำได้นอ้ ย๘ สถานศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อมสูง
ในการจัดการศึกษามีเพียงร้อยละ ๑๗๙ ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของไทยเมือ่ จัดล�ำดับแล้วถือว่าตำ 
�่
โดยเมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึ ก ษาต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายใน
ประเทศ อยูท่ อี่ นั ดับ ๕๒ จาก ๕๗ ประเทศ
ที่ เข้ า ร่ ว มรั บ การประเมิ น สมรรถนะ
ในการแข่งขันด้านการศึกษาปี ๒๕๕๒
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้
ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง แต่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ๑๐ โดยงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยยังคงถูกจัดสรร
จากด้ า นอุ ป ทานเป็ น หลั ก และงบประมาณกว่ า
ร้อยละ ๗๕ ไม่มีความสัมพันธ์กับจ�ำนวนนักเรียนโดยตรง๑๑

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๒). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑).
สิ่งพิมพ์ สกศ. ลำ�ดับที่ ๕๗/๒๕๕๒.
๙
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๕). รายงานการวิจยั การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อรองรับการกระจายอำ�นาจการจัดการศึกษา. สิ่งพิมพ์ สกศ. ลำ�ดับที่ ๑๗/๒๕๕๕.
๑๐
วิทยากร เชียงกูล. (๒๕๕๓). สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ : บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม.
ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สิ่งพิมพ์ สกศ. ลำ�ดับที่ ๑๘/๒๕๕๓.
๑๑
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย. (๒๕๕๖). รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดทำ�ยุทธศาสตร์การปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้เกิดความรับผิดชอบ. กรุงเทพฯ : ๑๙.
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ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก โดยเก็บข้อมูล
สถิติจากหน่วยงานระดับประเทศ เช่น IMF UNESCO และ World Bank เป็นต้น
และแบบสอบถามผู้บริหารจากภาคธุรกิจ โดยแบ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกออกเป็น
๓ กลุ่ม ตาม GDP per Capital และจ�ำแนกตัวชี้วัดเป็น ๑๒ เสาหลัก (Pillars) ตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีอยู่ใน ๒ เสาหลัก คือ เสาหลักที่ ๔ สุขภาพและการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และเสาหลักที่ ๕ การศึกษาขัน้ สูงและการฝึกอบรม ผลการจัดอันดับในภาพรวม
ประจ�ำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๒ ซึ่งเป็นอันดับที่ค่อนข้างดีมากในโลก
โดยมีคะแนน ๔.๖ ท�ำให้อันดับและคะแนนตกลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ WEF
๒๕๕๗-๒๕๕๘ (อันดับ ๓๑ คะแนน ๔.๗) เป็นอันดับที่ ๓ ในกลุ่มประเทศ ASEAN
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย๑๒
เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
ตามตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด เปรียบเทียบอันดับในกลุ่มประชาคมอาเซียน ดังภาพประกอบ ๕๑๓

22

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๙). “ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก ๒๕๕๘-๒๕๕๙”.
จดหมายข่าว OEC, ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๒ : ๑.
๑๓
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๘). “มองสถิตแิ ละตัวชีว้ ดั ทางการศึกษา : ตัวชีว้ ดั การศึกษาไทยใน World Economic
Forum : WEF 2014-2015”. จดหมายข่าว OEC, ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒ : ๗.
๑๒

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (ยกเว้น Brunei)
World Economic Forum 2014-2015

๑๓

ที่มา : World Economic Forum 2014-2015

ภาพประกอบ 5 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (ยกเว้น Brunei)

ภาพประกอบ ๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศ
ASEAN
(ยกเว้
ผลการจั
ดอั นดัBrunei)
บความสามารถในการแข่งขันของ WEF ๒0๑4-๒0๑5 ที่มีตัวชี้วัดด้านการศึกษา
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๑0 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑44 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีตัวชี้วัดด้าน
การศึกษา ที่อันดับเพิ่มขึ้น 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลตัวเลขสถิติพื้นฐานของประเทศ (Basic
Statistics) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่มาจากสํานักงานสถิติแห่งยูเนสโก (UNESCO Institute of Statistics)
จํานวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิ (Primary education enrollment, net
%) อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา (Secondary education enrollment, gross %) และอัตราการเข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษา/หลังจากสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (Tertiary education enrollment, gross %)
มีอันดับสูงขึ้นทั้งหมด และตัวชี้วัดที่มาจากผลการสํารวจความคิดเห็น/พึงพอใจจากภาคธุรกิจ (Opinion
Survey) จํานวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา (Internet
access in schools) และความพึงพอใจด้านขอบเขตของการฝึกอบรม (Extent of staff training) ที่มีอันดับ
เพิ่มขึ้น ส่วนตัวชี้วัดอีก 5 ตัวชี้วัดจาก 7 ตัวชี้วัด มีอันดับที่ต่ําลงกว่าผลการสํารวจในปี ๒0๑๓ - ๒0๑4
ส่วนจากการจัดอันดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index) บริษัท
Education First ซึ่งเป็นผู้นําด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วโลก ได้จัดอันดับ
โดยแบ่งระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ๑) ทักษะความสามารถระดับสูงมาก
(Very High Proficiency) ๒) ทักษะความสามารถระดับสูง (High Proficiency) ๓) ทักษะความสามารถ
ระดับปานกลาง (Moderate Proficiency) 4) ทักษะความสามารถระดับต่ํา (Low Proficiency) และ 5)
ทักษะความสามารถระดับต่ํามาก (Very Low Proficiency)
ผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ยบเทีEducation
ยบในภูมCommission
ิภาคเอเชีย 23
๑๓
Office โดยเปรี
of the Basic
ประเทศ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พบว่า มาเลเซีย และสิงคโปร์มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
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ผลการจั ด อั น ดั บ ความสามารถ
ในการแข่งขันของ WEF ๒๐๑๔-๒๐๑๕
ที่ มี ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการศึ ก ษา ๑๐ ตั ว ชี้ วั ด
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกทั้งหมด
๑๔๔ ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีตัวชี้วัด
ด้ า นการศึ ก ษา ที่ อั น ดั บ เพิ่ ม ขึ้ น ๕ ตั ว ชี้ วั ด
ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็นข้อมูลตัวเลขสถิตพิ นื้ ฐาน
ของประเทศ (Basic Statistics) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงสถิติ
ที่มาจากส�ำนักงานสถิติแห่งยูเนสโก (UNESCO Institute of Statistics) จ�ำนวน
๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิ (Primary education
enrollment, net %) อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา (Secondary education enrollment,
gross %) และอั ต ราการเข้ า เรี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา/หลั ง จากส�ำเร็ จ การศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษา (Tertiary education enrollment, gross %) มีอันดับสูงขึ้นทั้งหมด
และตัวชี้วัดที่มาจากผลการส�ำรวจความคิดเห็น/พึงพอใจจากภาคธุรกิจ (Opinion
Survey) จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษา (Internet access in schools) และความพึงพอใจด้านขอบเขตของ
การฝึกอบรม (Extent of staff training) ที่มีอันดับเพิ่มขึ้น ส่วนตัวชี้วัดอีก ๕ ตัวชี้วัด
จาก ๗ ตัวชี้วัด มีอันดับที่ต�่ำลงกว่าผลการส�ำรวจในปี ๒๐๑๓-๒๐๑๔
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๔

สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๖). สถิติการศึกษา. จากแหล่งข้อมูล
http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Statisticgraph&file=view&itemId=1162
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ส่วนจากการจัดอันดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency
Index) บริษัท Education First ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และ
การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทัว่ โลก ได้จดั อันดับโดยแบ่งระดับทักษะความสามารถด้านภาษา
อังกฤษเป็น ๕ กลุม่ ได้แก่ ๑) ทักษะความสามารถระดับสูงมาก (Very High Proficiency)
๒) ทักษะความสามารถระดับสูง (High Proficiency) ๓) ทักษะความสามารถระดับ
ปานกลาง (Moderate Proficiency) ๔) ทักษะความสามารถระดับตำ 
�่ (Low Proficiency)
และ ๕) ทักษะความสามารถระดับต�่ำมาก (Very Low Proficiency)
ผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบ
ในภูมิภาคเอเชีย ๑๓ ประเทศ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พบว่า มาเลเซียและ
สิงคโปร์มที กั ษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับสูง เกาหลี อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่
และเวียดนาม ทักษะความสามารถอยู่ระดับปานกลาง จีนอยู่ในระดับต�่ำ ส่วนไทยและ
คาซัคสถานอยู่กลุ่มระดับทักษะต�่ำมาก โดยไทยได้คะแนนเฉลี่ย ๔๔.๔๔ ได้อันดับ ๕๕
จาก ๖๐ ประเทศ หากเปรียบเทียบกับปี ๒๐๑๒ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๕๓ จาก
ทัง้ หมด ๕๔ ประเทศทัว่ โลก เหนือกว่าเพียงลิเบียเท่านัน้ ในภูมภิ าคเอเชีย ไทยมีทกั ษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต�่ำมาก เหนือกว่าเพียงคาซัคสถาน๑๔
ดังภาพประกอบ ๖

25

การจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(English Proficiency Index) ปี ๒๐๑๓-ภูมิภาคเอเชีย
มาเลเซีย (๑๑)
สิงคโปร์ (๑๒)

๕๘.๙๙
๕๘.๙๒

ความสามารถ
ระดับสูง

อินเดีย (๒๑)
ฮ่องกง (๒๒)
เกาหลีใต้ (๒๔)
อินโดนีเซีย (๒๕)
ญี่ปุ่น (๒๖)
เวียดนาม (๒๘)

ความสามารถ
ระดับปานกลาง

  ๕๔.๓๘
๕๓.๕๔
๕๓.๔๖
๕๓.๔๔
๕๓.๒๑
๕๒.๒๗

ศรีลังกา (๓๐)
ไต้หวัน (๓๓)
จีน (๓๔)

ความสามารถ
ที่ต�่ำ

๕๑.๔๗
๕๐.๙๕
๕๐.๗๗

ไทย (๕๕)
คาซัคสถาน (๕๗)

ความสามารถ
ที่ต�่ำมาก

๔๔.๔๔
๔๓.๗๗

ที่มา : http://www.ef.co.th/epi/

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพประกอบ ๖ การจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
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จากข้อมูลข้างต้นส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงได้ก�ำหนด
นโยบายทีส่ อดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวง
ศึกษาธิการ และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในส่วนกลางและ
ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจากแบบสอบถาม และจากการประชุมปฏิบัติการจัดท�ำ
นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานในระยะต่อไปของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเน้นย�้ำการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในมิติ
ของคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการกระจายอ�ำนาจและการส่งเสริมการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพนักเรียนให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติม
ในประเด็นที่เป็นความท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมีสาระส�ำคัญในบทต่อไป
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องค์ประกอบ
นโยบาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ผังมโนทัศน์ นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่เน้นการมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการ
การจัดการศึกษา

การเพิ่มโอกาส การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาระบบ
ให้ผู้เรียนเข้าถึง ครูและบุคลากร การบริหารจัดการ
บริการการศึกษา ทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลยุทธ์ ๑. เสริมสร้าง ๑. เพิ่มโอกาส
ความเข้มแข็ง การเข้าถึง
ให้กับการ
การศึกษา
พัฒนาผู้เรียน ที่มีคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ ๒. ลดความ
๒. สร้างการมี เหลื่อมล�้ำ 
ส่วนร่วมพัฒนา ทางการศึกษา
คุณภาพผู้เรียน

30

ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือ
จากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
องค์ความรู้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
และทักษะในการสื่อสารของครู
ให้มีสมรรถนะด้านการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑. กระจายอ�ำนาจ
และความรับผิดชอบ
การบริหาร
จัดการศึกษา
๒. ส่งเสริมเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการ
๓. ส่งเสริมการน�ำ
ผลการวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนานโยบาย
และเป็นฐาน
ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

๔. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
๕. ส่งเสริม สนับสนุนครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร
องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ�ำเป็นของโรงเรียนและชุมชน

๔. ส่งเสริม
ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และ
องค์คณะบุคคล
ให้มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการ
ด�ำเนินงาน
๕. ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการศึกษา
ในพื้นที่พิเศษ
และระดับต�ำบล

เป้าประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ผู้เรียนระดับ ประชากร
ครูและบุคลากร ส�ำนักงานเขต ส�ำนักงาน
ก่อนประถม วัยเรียนทุกคน ทางการศึกษา พื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ได้รับโอกาส มีสมรรถนะ ส�ำนักบริหาร การศึกษา
ระดับการศึกษา ในการศึกษา ตรงตามสายงาน งานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
เน้นการท�ำงาน
และมีวัฒนธรรม พิเศษ และ
ขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน
การท�ำงานที่มุ่งเน้น สถานศึกษา แบบบูรณาการ
ทุกคน
อย่างทั่วถึง
ผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ มีเครือข่าย
มีพัฒนาการ มีคุณภาพ
การบริหาร
และเป็นกลไก จัดการ บริหาร
เหมาะสม
และเสมอภาค
ขับเคลื่อน
ตามวัย และ
แบบมีส่วนร่วม
การศึกษา
มีคุณภาพ
จากทุกภาคส่วน
ขั้นพื้นฐาน
ในการจัด
สู่คุณภาพระดับ การศึกษา และ
มาตรฐานสากล กระจายอ�ำนาจ
และความ
รับผิดชอบ
สู่ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
Office of the Basic Education Commission
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กลยุทธ์
(ต่อ)
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องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จากการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในความเป็ น มานโยบาย ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงก�ำหนดองค์ประกอบนโยบายเพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศไทย มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานระดับสากล๑๕
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ

๑. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  มคี ุ ณ ลักษณะอันพึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ๑๖
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น การมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
มาตรฐานระดับสากล รวมถึงผูเ้ รียนมีศกั ยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
๑๖
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับ
ผูเ้ รียน เพือ่ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ
ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำ�งาน
๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
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๑๕
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เป้าประสงค์
เพือ่ ให้การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศไทย มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึงก�ำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัว่ ถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ส มรรถนะตรงตามสายงาน
และมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส�ำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลือ่ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูค่ ณ
ุ ภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
๕. ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน เน้ น การท�ำงานแบบบู ร ณาการ
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบ
มี ส ่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด
การศึ ก ษา และกระจายอ�ำนาจและ
ความรั บ ผิ ด ชอบสู ่ ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบ
การจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๑ ผูเ้ รียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
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กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
๑.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑.๑.๑ ผูเ้ รียนระดับก่อนประถมศึกษามีพฒ
ั นาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป ั ญ ญา เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ก ารเรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษา
๑.๑.๒ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้ง มีจิตส�ำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
๑.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรมตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
ขึ้นไป
๑.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย
๑.๑.๕ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนให้ ผู ้ เ รี ย นมี ค วามมั่ น ใจ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
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๑.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๒.๑ ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
น�ำหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ จัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ�ำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
๑.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรม และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อ
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๑.๒.๓ ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนา
และประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
๑.๒.๔ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การน�ำผลการประเมิ น ในระดั บ
สถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
๑.๒.๕ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูไ่ ปกับวิชาสามัญ

37

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๑ สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๒ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการก�ำกับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๒.๓ ประสานสถาบั น ที่ รั บ ผู ้ เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ให้ มี ก ารคั ด เลื อ ก
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ ๖ พืน้ ทีพ่ เิ ศษ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ
มีรปู แบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ให้ครอบคลุมทุกต�ำบล
๑.๒ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๓ ครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม
การท�ำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ ๖ พืน้ ทีพ่ เิ ศษ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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๑.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับความต้องการจ�ำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมี
ความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ
รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในพื้นที่
พิเศษ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
๒. ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
๒.๑ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินกั เรียน และระบบคุม้ ครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคม
ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ
๒.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสม ส�ำหรั บ เด็ ก
ด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น
เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ เด็ ก พลั ด ถิ่ น เด็ ก ต่ า งด้ า ว
เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน เป็นต้น

39

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

40

กลยุทธ์
๑. ลดภาระงานอื่ น ที่ น อกเหนื อ จาก
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑.๑ ขอความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการ
ในช่วงเปิดภาคเรียน
๑.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ�ำนวนครู
ไม่เพียงพอ
๑.๓ ก�ำหนดนโยบาย ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา
ในโรงเรียนของตน และประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ
เหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
๑.๔ ประสานและส่งเสริมการท�ำงานของผูม้ จี ติ อาสา หรือการสนับสนุน
บุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสือ่ สารของครู
ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑ เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการ
จั ด การเรี ย นรู ้ การสอนคิ ด
แบบต่าง ๆ ตลอดจนการวัด
และประเมินผล ให้สามารถ
น�ำมาพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
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๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในรูปแบบทีห่ ลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สอื่
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
๒.๓ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วน
อื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
๒.๔ ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้
๒.๕ ส่งเสริมครูให้จัด
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๒.๖ ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มสี มรรถนะในการคุม้ ครอง
ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มคี วามสามารถทุกด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๔. เสริ ม สร้ า งระบบแรงจู ง ใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ
ก�ำลังใจในการท�ำงาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ
๔.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะสูงขึ้น
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๕. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ�ำเป็นของโรงเรียนและชุมชน
๖.๑ สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคล และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในการสรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
๖.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการ
สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ
สถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลือ่ น
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูค่ ณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ ๕ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เน้ น การท�ำงานแบบบู ร ณาการ
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา และกระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบสู่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๖ พืน้ ทีพ่ เิ ศษ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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กลยุทธ์
๑. กระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ให้ มี ค วามสามารถและมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยตนเองได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
๑.๒ บูรณาการการท�ำงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๑.๔ พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๑.๕ พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑.๖ พั ฒ นาระบบ ก�ำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑.๗ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทีไ่ ม่เหมาะสมให้ถกู ต้องโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
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๒. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการ
๒.๑ สร้ า งเครื อ ข่ า ยในรู ป แบบ
cluster ของส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน
๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา
๒.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
ทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
๒.๒.๒ ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้า
มาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา
๓. ส่ ง เสริ ม การน�ำผลการวิ จั ย ไปใช้ เ พื่ อ พั ฒ นานโยบายและเป็ น ฐาน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล
ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินงาน
๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
๔.๒ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ์
๔.๓ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ร
องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับต�ำบล
๕.๑ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ พิ เ ศษให้ เ หมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
๕.๒ วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต�ำบล (Educational Maps)

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิต

ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน มีการด�ำเนินงาน ๖ ผลผลิต ดังนี้
๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๔. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาสมรรถภาพ
๕. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยงานก�ำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน ๑๘๓ เขต ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ�ำนวน ๔๒ เขต และส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานเป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ดั ง กล่ า วสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายรัฐบาล
ส�ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก�ำหนด ๖ จุ ด เน้ น
การด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่สอดคล้องกับ ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
๑. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. จุดเน้นด้านพัฒนาก�ำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ
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จุดเน้น
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๔. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๕. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
๖. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

ดังต่อไปนี้
กับผู้เรียน
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จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
๑.๒ โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
๑.๓ สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละ

๑.๔ สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�ำคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
๒.๑ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
๒.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้
๒.๓ ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
๒.๔ ผู ้ เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ มี ค วามสามารถด้ า นภาษา
ด้านค�ำนวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนดเพิ่มขึ้น
๒.๕ ผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒.๖ ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ
ด้วยการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท�ำ
ในอนาคต
๒.๗ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย
๒.๘ ผู ้ เรี ย นได้ รั บ การวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายเหมาะสม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
๓. ผู ้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตามค่ า นิ ย มหลั ก
ของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
๓.๑ ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้
ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๒ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
๓.๓ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท�ำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
๔. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้แก่
๔.๑ ผู้พิการ
๔.๒ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
๔.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๔.๔ ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
และศูนย์การเรียน
๔.๕ ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
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ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
• หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ
การปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
• โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
• สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
• ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษา ใช้ STEM
Education BBL DLTV
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�ำคัญสู่มาตรฐานสากล
• ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม
ตามช่วงวัย
• ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนอ่านออก เขียนได้
• ผูเ้ รียนตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึน้ ไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง
• ค่าเฉลีย่ ร้อยละของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ของการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
• ค่าเฉลีย่ ร้อยละของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก ๕ วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓
• ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจ
สู่อาชีพและการมีงานท�ำในอนาคต
• ผู ้ เรี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตาม
ความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้
ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย
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• ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เรียนต่อสายอาชีพ
• ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(E-testing)
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
รวมทั้งมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกล
ยาเสพติด
• ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
• ผู ้ เรี ย นทุ ก คนมี จิ ต ส�ำนึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
• ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน
๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
จากส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ทั้ ง ในโรงเรี ย น
ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ การมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และทุกภาคส่วน
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
๑.๕ ครูจดั การเรียนรูส้ ปู่ ระชาคมอาเซียน
๑.๖ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู การเป็ น ครู มื อ อาชี พ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกด้าน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ข วั ญ ก�ำลั ง ใจในการท�ำงาน และ
มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน

50

ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตาม
ความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา
• ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัด
การเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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• ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน มี ID-Plan และน�ำไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
• ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน
และโรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับดีขึ้นไป
๓. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ข วั ญ ก�ำลั ง ใจในการท�ำงาน และ
มีผลการปฏิบัติงาน
• ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
• คณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
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จุดเน้นด้านพัฒนาก�ำลังคนและงานวิจยั
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๑. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวก
ในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน
สายสามัญ
๒. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี ก ารวิ จั ย
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
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ตัวชี้วัดด้านพัฒนาก�ำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ
๑. สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง สร้ า งค่ า นิ ย มเชิ ง บวกในการเรี ย นสายอาชี พ
เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
๒. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจยั ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
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จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. ระบบการประเมิ น สถานศึ ก ษาและ
ผู้เรียน มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
และผู้เรียน
๒. ระบบทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ผ่ า น
หรื อ ซ�้ ำ ชั้ น มี ก ารพั ฒ นาให้ เ หมาะสมในการจบ
การศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนา
ตามมาตรฐานผู้ประเมิน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
๑. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษาและผู้เรียน
๒. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกัน
ในเรื่ อ งข้ อ มู ล นั ก เรี ย น ข้ อ มู ล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษา
และข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอืน่
ในการใช้ ข ้ อ มู ล ร่ ว มกั น อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานทุกระดับ
พัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสม
กับสถานศึกษาและผู้เรียน
๔. ผูเ้ รียนมีคอมพิวเตอร์
ใช้ในการเรียนรู้
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ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการทดสอบ การประเมิ น
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. ระบบการประเมิ น สถานศึ ก ษาและ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
และผู้เรียน
๒. ระบบทดสอบเพือ่ ประเมินผ่าน หรือซำ�้ ชัน้
ได้รบั การพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
ผู้ประเมิน
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ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
๑. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ได้ รั บ การพั ฒ นา
ระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
และผู้เรียน
๒. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่อง
ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น
ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษาและผู้เรียน
๔. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
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จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
๑. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ บริ ห ารจั ด การโดยมุ ่ ง เน้ น การกระจายอ�ำนาจ
การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินงาน
๑.๑ สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก�ำหนด
ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๑.๒ สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๓ สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับ
การกระจายอ�ำนาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกัน
โดยใช้ ก ารวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ ต�ำบล
(Educational Maps)

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑.๕ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๖ ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
โดยใช้มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๗ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ
สวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
๑.๘ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
๑.๙ หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และ
เกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
รายหัวให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
๑.๑๐ หน่วยงานทุกระดับ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะ
บุคคล และบุคลากรทีม่ ผี ลงานเชิงประจักษ์
๑.๑๑ หน่วยงานทุกระดับ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑.๑๒ หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๒ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
๒.๓ หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
๑. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ บริ ห ารจั ด การโดยมุ ่ ง เน้ น การกระจายอ�ำนาจ
การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินงาน
• สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เข้ ม แข็ ง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
มุง่ เน้นการกระจายอ�ำนาจ การสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการด�ำเนินงาน
• สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่
ก�ำหนด
• ร้อยละ ๖๐ ของสถาน
ศึ ก ษาขนาดเล็ ก บริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
• ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาระดับต�ำบลมีการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
• เครือข่าย cluster ทุกแห่งบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ก ารจั ด ท�ำแผนเผชิ ญ เหตุ ภั ย พิ บั ติ ต ่ า ง ๆ
และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
• ร้ อยละ ๘๐ ของส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่การศึกษาผ่านการประเมิน
มาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
• เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗
• ร้อยละ ๑ ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
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• สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง สามารถ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด�ำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด�ำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ
• หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี ผ ลงาน
เชิงประจักษ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
• ร้ อ ยละ ๘๐ ของส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา มี ง านวิ จั ย และน�ำผลการวิ จั ย ใช้ พั ฒ นาการบริ ห าร
และการจัดการศึกษา
๒. หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
• ส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
• สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Office of the Basic Education Commission

57

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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ประเทศไทยได้ประกาศวิสยั ทัศน์ เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล โดยมีชื่อว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข
เศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็ง ด้านการใช้จา่ ย จัดหางบประมาณเพือ่ พัฒนาประเทศไทยให้มากขึน้
แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น�ำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
ภายใต้ “ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แ ห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อ�ำนาจรัฐ การด�ำรงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น
มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริ ญ เติ บ โตของชาติ ความเป็ น ธรรมและความอยู ่ ดี มี สุ ข ของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกับ
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
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ความมัน่ คง หมายถึง การมีความมัน่ คง
ปลอดภัยจากภัยและการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศในทุ ก ระดั บ
ทั้ ง ระดั บ ประเทศ สั ง คม ชุ ม ชน ครั ว เรื อ น
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการเมือง
เช่น ประเทศมีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองทีม่ นั่ คงเป็นกลไกทีน่ �ำไปสูก่ ารบริหารประเทศทีต่ อ่ เนือ่ ง และโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก�ำลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน ประชาชนมีความมัน่ คงในชีวติ มีงานและรายได้ทมี่ นั่ คงพอเพียงกับการด�ำรงชีวติ
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส�ำหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล�้ำของการพัฒนาลดลง ประชากร
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง
สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง จากภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ และเป็ น จุ ด ส�ำคั ญ ของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และการท�ำธุรกิจ
นอกจากนั้ น ยั ง มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นทุ น ที่ จ ะ
สามารถสร้ า งการพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งไป ได้ แ ก่
ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
ร่วมกัน ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามอุดมสมบูรณ์มากขึน้ และสิง่ แวดล้อมมีคณ
ุ ภาพดีขนึ้
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
รัฐบาลมีนโยบายทีม่ งุ่ ประโยชน์สว่ นรวมอย่างยัง่ ยืนและให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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Policy Fiscal Year 2017

ในค�ำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นโยบายด้านการศึกษา
ก�ำหนดไว้ในข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรูก้ ารทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
นโยบายด้านวิจัย ข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน คือ
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ ๓) การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุง
ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ๕) การยกระดั บ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน ๖) การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ๗) การส่ ง เสริ ม บทบาท
และการใช้ โ อกาสในประชาคมอาเซี ย น
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พั ฒ นา และนวั ต กรรม ๙) การรั ก ษา
ความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ กั บ การใช้ ป ระโยชน์
อย่างยัง่ ยืน ๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ทีม่ ธี รรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำ�รุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
• จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน
• ปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณและ
การเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ�ำเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่
ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
• ให้ อ งค์ ก รภาคประชาสั ง คม
ภาคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และประชาชนทั่วไป มีโอกาสจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพทัว่ ถึง และร่วมปฏิรปู การศึกษาและเรียนรู้
กระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการศึกษาสูส่ ถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
• ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะตรงตามความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
• พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณ
ของความเป็ น ครู ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี วุ ฒิ ต ามวิ ช าที่ ส อน ให้ ส ามารถน�ำเทคโนโลยี
และเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• ทะนุบ�ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุน
ให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
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นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นา และนวั ต กรรม
เพื่อนำ�ไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย
• สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการวิ จั ย
และพั ฒ นาของประเทศ เพื่ อ มุ ่ ง ไปสู ่ เ ป้ า หมาย
ให้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติ
และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ เพื่อให้
ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียม
ประเทศอื่น
• เร่ ง เสริ ม สร้ า งสั ง คมนวั ต กรรม
โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ผลิตก�ำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจ�ำ  อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและ
สถานศึกษา
• การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การท�ำงานวิจัยและพัฒนา ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท�ำแผนพัฒนา
การวิจยั และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่ จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
และน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
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• อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสากล เพือ่ เข้าสู่
เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก
• ปลูกฝังค่านิยมและจิตส�ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ
เปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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• ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่
ของประเทศ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลการศึ ก ษา
วิ จั ย และพั ฒ นา และนวั ต กรรมของไทย
ตามความเหมาะสม โดยให้ มี น โยบาย
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ที่ เ อื้ อ อ�ำนวย สร้ า ง
โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
• ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา และ
ด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
ในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรี
ยังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้อีก ๑๐ ข้อ คือ
๑. ท�ำให้ เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให้มากที่สุด
ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
๒. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
๓. ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ�ำเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
๔. เร่ ง ปรั บ หลั ก สู ต ร/ต�ำราแต่ ล ะกลุ ่ ม ให้ เ หมาะสม การพิ ม พ์ ต�ำรา
ต้องคุ้มราคา
๕. ผลิ ต คนให้ทันกับ ความต้องการของประเทศ จบแล้ว ต้องมีงานท�ำ 
เข้าท�ำงาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้
๖. ปรับหลักสูตร ท�ำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
๗. ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
๘. ลดความเหลื่อมล�้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๙. น�ำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
๑๐. เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ค
นโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลง
นโยบายด้านการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้น
และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ๒ ส่วน ดังนี้
๑. กระแสพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มนี ำ�้ ใจต่อเพือ่ น ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง”
“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจดั กิจกรรมให้เด็กท�ำร่วมกัน เพือ่ ให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
๒. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ๑๐ ข้อ
จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้ก�ำหนด
เป็นนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้
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นโยบายทั่วไป
๑. การจัดท�ำแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่
เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง
เพื่อให้บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น
๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
เดิ ม ที่ ไ ม่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล หาปั ญ หาที่ ผ ่ า นมาท�ำไม
ท�ำไม่ส�ำเร็จ
๓. แผนงาน/โครงการพระราชด�ำริ
โครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง
เป็นด�ำริของพระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการ
ให้การสนับสนุนอย่างไร
๔. งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอขอ
งบกลางให้เฉพาะทีจ่ �ำเป็น การบริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบูรณาการ
งบประมาณ
๕. เน้นการสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร
อย่างเป็นระบบ น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์
๖. อ�ำนวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ระยะสั้นและระยะยาว รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน
๗. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมให้ครบวงจร
๘. ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ
การบริหารงานส่วนภูมิภาคและ
เขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละแท่ง
เข้ามาท�ำงาน ทบทวนบทบาทหน้าที่
สิ่งใดที่ต้องรู้และยังไม่รู้ มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกพอเพียงหรือไม่
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๙. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วม
การสัมมนา ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา
๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
๑๑. ให้มกี ารนำ� ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง
ดำ�เนินการศูนย์ศกึ ษาทางไกล (DL Thailand) ให้บรู ณาการเข้ากับสถานีวทิ ยุเพือ่ การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
๑๒. ให้ความสำ�คัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย
๑๓. ให้ความสำ�คัญกับบรรยากาศในการทำ�งาน ให้ความสำ�คัญกับธงชาติ
ความสำ�คัญในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทุกระดับในเขตพืน้ ที่ การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ
๑๔. ให้ลดภาระงานทีไ่ ม่เกีย่ วกับการเรียนการสอนของครู เพือ่ ให้ครูมเี วลา
ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง
๑๕. การประเมินเพือ่ ความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผูเ้ รียน
ทั้งความรู้และคุณลักษณะ และทักษะชีวิต
๑๖. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๗. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนำ�เด็กนักเรียน
ครูออกนอกห้องเรียน
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นโยบายด้านการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)
๑. การแก้ ไขปัญ หาเด็ก ประถม อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
• ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน
ที่ เ ห็ น ผลสั ม ฤทธิ์ ชั ด เจน เช่ น การสอนแบบแจก
ลูกสะกดค�ำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการสมอง (BBL)
• ก�ำหนดเป้าหมายให้นกั เรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขึ้นไป ต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น
๒. การดูแลเด็กออกกลางคัน
• การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐาน
ข้อมูลเรือ่ งนี้ หากเด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท�ำงานทีใ่ ด
ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ปรับปรุงหลักสูตร
• การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นกั เรียนเรียนอย่างมีความสุข
แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
• ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
• ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุค
โลกไร้พรมแดน ให้นกั เรียนคิด/ปฏิบตั มิ ากกว่าท่องจ�ำ
๔. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
• การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
• ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริม สนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
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๕. การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
• การใช้ โ ครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ทางการศึ ก ษาทางไกล DLTV และผ่ า น ICT
ด้วย DLTV
๖. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
• การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทาง
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะ
ให้เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลางเพื่อลดภาระครู
หรือน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
๗. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา
• ควรจัดให้มรี ะบบในการดูแลรักษาสิง่ ของทัง้ หมดอย่างแน่นหนา ไม่วา่
จะเป็นอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ระบบ
การจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ มีเหตุ-มีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่าย
ตามความเสน่หา จะท�ำให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี ๒) ระบบการซ่อม
บ�ำรุง ควรตัง้ ทีมเฉพาะขึน้ มา
เพื่ อ บ�ำรุ ง ดู แ ลรั ก ษาอย่ า ง
ต่อเนือ่ งทุกวงรอบการใช้งาน
พร้ อ มทั้ ง มี ก ารรายงาน
ผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะ
ยานพาหนะจะต้ อ งมี ผู ้
รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้
การบ�ำรุงรักษา มีความต่อเนือ่ ง
และ ๓) การจ�ำหน่าย เพื่อ
ที่จะได้จัดซื้อทดแทน
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๘. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
• ให้ความส�ำคัญกับการบรรจุ
โยกย้าย เลื่อนต�ำแหน่ง วิทยฐานะ
• การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
จ�ำนวนกว่ า ล้ า นล้ า นบาท ขณะนี้ ไ ด้ มี
การวางแนวทางและจัดระบบแก้ไขปัญหา
เรือ่ งนีร้ ว่ มกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝาก
ให้ ค รู ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในการด�ำเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่ง
แข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกัน
ต้องสร้างจิตส�ำนึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย
๙. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
• ปลูกฝังการคัดแยกขยะ และทิง้ ขยะให้ถกู ทีแ่ ก่นกั เรียน นิสติ นักศึกษา
ในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด
• ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๘,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมอบส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะ
ให้ครบทุกโรงเรียน
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แนวทางการท�ำงาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
๒. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา
๓. Lively ท�ำงานแบบมีชีวิตจิตใจ
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ภาคผนวก ง
จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
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กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดจุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง
การด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. ครู เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาครู ไ ม่ ค รบชั้ น
สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและ
ก�ำลั ง ใจ โดยมี แ นวทางด�ำเนิ น งาน เช่ น
โครงการคุรทุ ายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา
ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย
พีเ่ ลีย้ งพัฒนาครูชว่ งปิดภาคเรียน ปรับปรุง
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู
เป็นต้น
๒. หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ เพือ่ แก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มคี วามสุข
และผลสั ม ฤทธิ์ ต�่ ำ  โดยใช้ แ นวทางการปฏิ รู ป
หลักสูตรส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตัง้ กรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดท�ำมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น
๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพือ่ การผลิตพัฒนาก�ำลังคน
และงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ
แก้ปัญหาขาดแคลนก�ำลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้จริง
โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศกึ ษา ทวิภาคี
อาชีวศึกษาสูส่ ากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีเ่ ป็นเลิศ
ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
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๔. การประเมินและการพัฒนา
มาตรฐานการศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละระดับ
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ผู ้ เ รี ย นและ
สถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐาน
การประเมิน ก�ำหนดแนวทางการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การทดสอบผ่านหรือซ�้ำชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท  ี่ ๖
พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ
สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ
เป็นต้น
๕. ICT เพื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล และระบบการจั ด การ
เนื้ อ หาสาระหรื อ องค์ ค วามรู ้ โดย
ใช้ แ นวทางการจั ด ท�ำแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แ ล ะ แ ผ น แ ม ่ บ ท เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงาน
มี ก ารบู ร ณาการงบประมาณ ICT
และโครงการ DLTV เป็นต้น
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๖. การบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ มี ร ะบบงบประมาณที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอ�ำนาจ
โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูป
การศึกษา จัดกลุ่ม CLUSTER การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต�ำแหน่งและความก้าวหน้าในต�ำแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
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ภาคผนวก จ
SWOT
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อขอให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอในการก�ำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และได้ให้ทกุ ส�ำนักระดมความคิดเห็นจากบุคลากร
ในส�ำนักเช่นกัน โดยได้จัดท�ำ SWOT จากกลุ่มคนดังกล่าว ได้แก่
๑. บุคลากรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รองผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่
ด้านนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครู
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ ผู้บริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษา องค์กรศาสนา และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ
จาก SWOT ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
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จุดแข็ง
๑.
๒.
๓.
๔.

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการก�ำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ชัดเจน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายท�ำให้ผู้เรียนมีความสุข
การบริการทางการศึกษาสามารถให้บริการกับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกประเภท
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
๕. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงบอุดหนุนรายหัวได้ตามความต้องการของสถานศึกษา
๖. มีเครือข่ายการบริหารจัดการในทุกระดับที่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
๗. ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะได้รบั การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ
จากคณะครู
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

SW

นักเรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
คุณลักษณะเฉพาะของสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการ
ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พร้อมใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบก�ำกับติดตามและประเมินผล ยังขาดประสิทธิภาพและไม่มกี ารน�ำผลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
การพัฒนาครูโดยต้นสังกัดไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
ครูมีภาระงานนอกจากการสอนมากเกินไป
การวางแผนพัฒนาอัตราก�ำลังไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพที่เป็นจริง
ผู้เรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่เน้นเรื่อง
การสื่อสาร
๑๑. ผูเ้ รียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติกลุม่ สาระหลักอยูใ่ นระดับตำ 
�่ เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เน้นการสอนตามหนังสือเรียนมากกว่าสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษา ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่ม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลต่อการสื่อสาร และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว
การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพของผู้เรียนมากขึ้น
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

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

อุปสรรค

ระบบการเมืองและประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ
นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง
โครงสร้างประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องใน ๑๐-๑๕ ปีข้างหน้า
ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด สื่อไม่สร้างสรรค์
ค่านิยมของผูป้ กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง ส่งผลให้จ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิม่ ขึน้
หน่วยงานที่จัดการศึกษามีหลายสังกัด ขาดการวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน
การสื่อสารทางเทคโนโลยีที่หลากหลายแต่ขาดการควบคุม ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน
ครอบครัวมีฐานะยากจนส่งผลต่อความพร้อมของผู้เรียน
การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีความพร้อม
ระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานขาดความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
การผลิตครูแต่ละสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวแตกแยกมากขึ้น ท�ำให้บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ลดน้อยลง น�ำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน
๑๔. สังคมไทยขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายและ
ไม่สร้างสรรค์ ผ่านการน�ำเสนอของสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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ภาคผนวก ฉ
สรุปความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ ตี อ่
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ควรเร่งดำ�เนินการ
ด้านความคิดเห็น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม เน้นการ
อ่ า นออกเขี ย นได้ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา โดยจัดอบรมทบทวนทุก ๓ ปี สนับสนุน
การบริหารจัดการ เน้นสถานศึกษาเป็นฐาน
ลดภาระงานครู คื น ครู ใ ห้ นั ก เรี ย น และ
ตรงตามสาระการเรียนรู้ จัดท�ำโครงสร้างบริหาร
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
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ด้านข้อเสนอแนะ
• จัดท�ำระเบียบการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก มอบอ�ำนาจให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาด�ำเนินการ
ได้อย่างคล่องตัว ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา
• ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทาง ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ และ BBL
• สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความส�ำคัญ
กับภาษาที่สองเพื่อการติดต่อสื่อสาร
• ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมวัฒนธรรมไทยและสากล
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สรุ ป ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑. ด้านวิชาการ ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเรียนให้เหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยก เน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต
เพื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
๒. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ
เข้าใจรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กรู้จัก
การเสียสละเพื่อสังคม และตระหนักรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๓. ควรเน้นการอ่านออกเขียนได้ มีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๔. ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสถานศึ ก ษา เร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้
เท่าเทียมกัน พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ น่าเรียน และเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยควรก�ำหนดให้มีนักเรียนไม่เกิน ๓๕ คนต่อห้องเรียน
๕. ผู้บริหารมีความตระหนักต่อการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
ครูสอนอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
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ด้านการบริหารงบประมาณ
๑. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
ควรให้รวดเร็วและพอเพียงต่อการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งงบประมาณสนับสนุนรายหัวนักเรียน ค่าสาธารณูปโภค
๒. การบริ ห ารงบประมาณมี ขั้ น ตอนในการ
ด�ำเนินงานมาก ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพื่อให้
สถานศึกษามีความชัดเจนและสามารถบริหารงานงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ควรมี ร ะบบควบคุ ม การใช้ จ ่ า ยงบประมาณเพื่ อ ให้
สามารถด�ำเนิ น การได้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามโครงการส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น
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ด้านการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน
๑. ควรเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาทัง้ ในเด็กปกติ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างทั่วถึง
๒. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น โดยเพิ่ ม ภาษา
อาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา จัดการเรียนการสอน โดย
เชื่อมโยงภาษาและวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะอาชีพ
ุ ภาพเท่าเทียมกัน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ
เพื่อจูงใจให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน
๔. ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาจากผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
โดยเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารสะท้ อ นรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
ผลการด�ำเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
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ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับชุมชนให้มากขึ้น
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ภารกิจทีส่ ำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรเร่งดำ�เนินการ
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อให้ก้าวทันเด็กยุคศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในด้านภาษา ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เน้นประวัตศิ าสตร์
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมให้เด็กได้มีกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมทัง้ มีการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสม
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
๓. ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา แก้ปญ
ั หาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานอย่างชัดเจนต่อเนื่อง มีการกระจายอ�ำนาจ
อย่างเป็นรูปธรรม
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน จัดระบบประกันคุณภาพ
ครูผู้สอน รวมทั้งแก้ปัญหาความขาดแคลนอัตราก�ำลังครู และครูไม่ตรงวิชาเอก
๕. การบริหารงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงตรงตาม
ความต้องการจ�ำเป็นของสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณและติดตามการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๖. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศและการท�ำงานอย่างชัดเจน เพื่อลดภาระงานในระดับสถานศึกษา
เพื่อให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเด็กได้อย่างมีคุณภาพ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ช
คณะทำ�งาน

คณะทำ�งานจัดทำ�นโยบาย
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่ปรึกษา
๑. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
			
คณะท�ำงาน
๑. นายสุเทพ ชิตยวงษ์
ประธานคณะท�ำงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายชล�ำ อรรถธรรม
รองประธานคณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำพูน เขต ๒
๔. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
๕. นายมณฑล ไตรรัตน์สิงหกุล
คณะท�ำงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
๖. นางวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล
คณะท�ำงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
๗. นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์
คณะท�ำงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
๘. นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๙. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
		
๑๐. นางพรพิมล ชินภักดี
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
		
๑๑. นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
		
๑๒. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
		
๑๓. นายธีระศักดิ์ สืบสุติน
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำปาง เขต ๓
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑๔. นายณรงค์ พันหนูเทียน
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
๑๕. นายศรายุทธ ธิศรีชัย
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ ๒ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๑๖. นายธงชัย ค�ำปวง
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
๑๗. นายปรียวิศว์ คงผดุง
คณะท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
		
๑๘. นายธีร์ ภวังคนันท์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
๑๙. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๒๐. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษาไทย ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒๑. นายนริศว์ ปรารมภ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
๒๒. นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒๓. นายฉัตรชัย แก้วจันทา
คณะท�ำงาน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ ส�ำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒๔. นายพิทักษ์ โสตยาคม
คณะท�ำงาน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๒๕. นางสาวสุวดี กิจเดช
คณะท�ำงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
๒๖. นางสาวรักษนันท์ สิทธิผดุง
คณะท�ำงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันภาษาอังกฤษ
๒๗. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงบประมาณ ๑ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๘. นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงบประมาณ ๒ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๙. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงบประมาณ ๓ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๐. นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓๑. นางนงค์นุช โอวาทชัยพงศ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๒. นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสารสนเทศ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๓. นางรัชนี สินสืบผล
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๔. นายสุพจน์ แกล้วกล้า
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๕. นายบรรจง ตั้งค�ำ
คณะท�ำงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช�ำนาญงาน ส�ำนักอ�ำนวยการ
๓๖. นางกุสุมา ไฟนสตีน
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
๓๗. นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๘. นายวิโรจน์ ธานมาศ
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๙. นางสาวจินดา ข�ำประสิทธิ์
คณะท�ำงาน
พนักงานธุรการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๐. นางสาวน�้ำผึ้ง ศรีเพ็ญ
คณะท�ำงาน
พนักงานธุรการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๑. นายวัชรินทร์ จะปะมากา
คณะท�ำงาน
พนักงานธุรการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒. นางกฤษณา สว่างแสง
คณะท�ำงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเลขานุการ
		
๔๓. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๔. นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ช่วยเลขานุการ
		
๔๕. นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ช่วยเลขานุการ
		
๔๖. นางจรินทร พุ่มพวง
คณะท�ำงาน
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ช่วยเลขานุการ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

