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ค าน า 

  
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของคนไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ปฏิรูปการศึกษา
โดยมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนพ้ืนฐานของ                  
ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อน                  
การด าเนินงานตามเอกสารฉบับนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน ที่มีส่วนผลักดัน
ให้การก าหนดนโยบายส าเร็จลุล่วง  ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ
ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย                   
๑๒ ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
ค าน ึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป ็นหลัก ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ              
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 

๒. เร่งพ ัฒนาความแข ็งแกร ่งทางการศ ึกษา ให ้ผู ้เรียนทุกระด ับทุกประเภท รวมถ ึง เด ็กพ ิการ 
และด ้อยโอกาส  ม ีความรู้ และทักษะแห ่งโลกย ุคใหม ่ควบคู ่ก ันไป โดยเฉพาะทักษะการอ ่าน การเข ียน และ     
การค ิด  เพ่ือให ้ม ีความพร ้อมเข ้าสู ่การศ ึกษาระด ับส ูง  และโลกของการทำงาน 

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานส ัมพ ันธ ์
ก ับเนื้อหา ท ักษะ และกระบวนการเร ียนการสอน ประกอบไปด ้วย มาตรฐานและการประเม ิน หล ักส ูตร
และการสอน การพ ัฒนาทางว ิชาช ีพและสภาพแวดล ้อมการเรยีนรู้ 

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี               
แก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให ้บร ิการที ่ดี ม ีความสามารถร ับผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานท ี่มีคุณภาพและมาตรฐาน                      
ได้เป็นอย ่างดี 

๖. เร ่งร ัดปร ับปร ุงโรงเร ียนให ้เป ็นองค ์กรที่ม ีความเข ้มแข ็ง ม ีแรงบ ันดาลใจ และม ีว ิส ัยทัศน ์   
ในการจ ัดการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ช ัดเจน เป ็นสถานศ ึกษาค ุณภาพ และม ีประส ิทธ ิภาพ ท ี่สามารถจัดการเร ียน   
การสอนอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดับสากล 

๗. สร ้างระบบการควบค ุมการจ ัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศ ึกษาท ี่ม ีข ้อม ูลสารสนเทศ 
และข่าวสาร เกี่ยวก ับกระบวนการเรียนการสอนอย ่างพร ้อมบริบูรณ์ และม ีนโยบายการติดตามประเมินผล
อย ่างเป ็นรูปธรรม 

๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ                  
ส ่วนภูม ิภาค เร ่งร ัด การกระจายอำนาจและความร ับผ ิด ชอบ ส ่งเสร ิมการพ ัฒนาเช ิงพ้ืนที่ทีทุ่กภาคส ่วน
เข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน                    
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สามารถใช ้เคร ือข ่ายการพ ัฒนาการศ ึกษา ระหว ่างโรงเร ียนก ับโรงเร ียน องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
องค ์กรว ิชาช ีพ กลุ ่มบ ุคคล องค ์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรส ังคมอ่ืน 

๙. เร ่งปร ับระบบการบร ิหารงานบ ุคคล มุ ่งเน ้นความถ ูกต ้อง เหมาะสม เป ็นธรรม ปราศจาก
คอร ์ร ัปชั่น ให ้เป ็นป ัจจ ัยหน ุนในการเสร ิมสร ้างค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพ ขว ัญและก าล ังใจ สร ้างภาวะจูงใจ 
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที ่

๑๐. มุ่งสร้างพลเม ืองดีที่ตื่นต ัวและอยู ่ร ่วมก ับผู ้อ่ืนในสังคมพห ุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษา  
น าการแก ้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมท ั้งปัญหาการคอร์ร ัปชั่น 

๑๑. ท ุ่ม เทมาตรการเพ่ือยกระด ับค ุณ ภาพสถานศ ึกษ าที่พัฒนาล ้าห ล ัง และโรงเร ียน              
ขนาดเล็กท ี่ไมไ่ด้คุณภาพ เพ ื่อไม่ให้ผู้เรยีนต้องเสียโอกาสได ้รับการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 
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ความเป็นมานโยบาย 
 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดท าความร่วมมือกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) เพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย รายงานผลการศึกษานี้ ได้เสนอแนวทาง 
ส าหรับประเทศไทย ที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการลงทุนด้านการศึกษา 
๔ ด้าน ดังนี้1 

๑) ด้านหลักสูตร หลักสูตรใหม่ควรพัฒนาในส่วนของความสอดคล้องเชิงทฤษฎี ตระหนักถึง     
การออกแบบหลักสูตรบนพ้ืนฐานของความเข้าใจ ชัดเจนตรงกับการเรียนรู้ มีความสอดคล้องต่อเนื่อง  และชี้
ชัดของหลักการ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล มีค าแนะน าที่ชัดเจนกับครูผู้สอน การจัดท าหลักสูตรควร
อยู่บนพื้นฐานของการรับฟังค าแนะน าจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๒) ด้านการประเมินผลผู้เรียน เนื่องจากหลักสูตรยังไม่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการประเมินผล    
ที่ชัดเจน ข้อสอบมาตรฐานระดับชาติ ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดผล                
เชิงลบต่อการศึกษาในภาพกว้าง ดังนั้นควรส่งเสริมการประเมินผลในระดับโรงเรียนซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ         
ของการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการประเมินผลย่อยเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) 
และการประเมินผลรวบยอดเพ่ือตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment) เพ่ือให้เกิดความสมดุลกับ        
การประเมินผลระดับชาติ  (Standardized National Assessments) ทั้ งควรมีการศึกษาการทดสอบ
มาตรฐานระดับสากล เช่น PISA และ TIMSS เพ่ือน ามาพัฒนาการประเมินผลระดับชาติให้เป็นสากล 

๓) ด้านครูและผู้บริหารโรงเรียน ควรจัดท ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมครูก่อนเข้าสู่
วิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตรการผลิตครูและการประเมินผลครู ควรส่งเสริมให้ครูมีเวลาปฏิบัติการ
สอน     ในชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น ลดภาระงานอ่ืนๆให้น้อยลง และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะ
เป็นผู้น า     มืออาชีพ 

๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการร่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มแข็ง     
เพ่ือเป็นกลไกให้เกิดความเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่เสถียร และสามารถเชื่อมโยงกั บสื่อ       
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างดี ครูต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (48th SEAMEO Council 
Conference : SEAMEC) ครั้งที่  ๔๘ วันที่  ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา       
จังหวัดชลบุรี ที่ประชุมได้ท าข้อตกลงร่วมกันด้านการศึกษาในส่วนที่เห็นว่าส าคัญและต้องท าเป็นล าดับแรก ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๘  ๗ ข้อ ดังนี้ ๑) การดูแลเด็กปฐมวัยและให้การศึกษา ๒) การระบุอุปสรรคในการ
เข้าถึงการศึกษา ๓) การฟ้ืนตัวเมื่อต้องเผชิญเหตุฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ๕) การท าให้การศึกษา
วิชาชีพครูมีความส าคัญอีกครั้งหนึ่ง ๖) การส่งเสริมภราดรภาพในการอุดมศึกษาและวิจัย และ ๗) การน า
หลักสูตร       แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ไปใช้2 

                                                           
1 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (๒๕๕๘). “UNESCO และ OECD ชี้ระบบการศึกษาไทยไม่พร้อมรับศตวรรษที่ ๒๑”. จุลสาร สกศ.,  
ปีที่ ๑, ฉบบัที่ ๕ : ๒.  
2 Southeast Asian Ministers of Education Organization.  (2015). “A new Education Agenda : SEAMOE’s Seven Priorities”. 
SEMEO Secretariat : 1. 
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ส าหรับภาพการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี               
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้3 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น

พลเมืองที่ด ี
 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต 
 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย 

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
 สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น 
 สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง 
 สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล 
 สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 
พัฒนาครู 

 สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง 
 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
 แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
 บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทาง   

การพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น 
 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม 
 ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ 
 เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย 
 พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ              

ให้กับก าลังคน 

                                                           
3 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (๒๕๕๘). ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน นโยบายด้านการศึกษาของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา). กรุงเทพฯ : ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด. 
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 ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ     
เพ่ือนบ้าน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา 
 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 
 สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
การด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒559 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย ยังไม่ถึงระดับมาตรฐานประเทศที่พัฒนาแล้ว       
ถึงจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา ๒558 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา ๒558 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒557 พบว่า ผลการ
ทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก              
ปีการศึกษา 2557 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง                
ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2557 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ส่วนผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เกือบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
คะแนนเฉลี่ยลดลง เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม 5 รายวิชาของทั้ง 3 ชั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของปี
การศึกษา 2558 เพิ่มสูงข้ึนจากปีการศึกษา 2557 ดังตาราง ๑ 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2557 
  

ช้ัน ป ี ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ 
รวม 

5 วิชา 

ป.6 

2558 48.39 41.76 41.55 47.64 36.61 43.19 
2557 44.03 36.77 40.97 49.03 32.88 40.74 
ผลต่าง +4.36 +4.99 +0.58 -1.39 +3.73 +2.45 
สรุปผล เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 

ม.3 

2558 42.89 32.42 37.88 46.42 30.16 37.95 
2557 35.39 29.59 38.77 46.94 27.09 35.56 
ผลต่าง +7.50 +2.83 -0.89 -0.52 +3.07 +2.39 
สรุปผล เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 

ม.6 

2558 49.95 26.65 33.55 40.00 24.68 34.97 
2557 51.41 21.72 32.67 36.81 23.12 33.15 
ผลต่าง -1.46 +4.93 +0.88 +3.19 +1.56 +1.82 
สรุปผล ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 

 

๒. ผลการประเมินระดับนานาชาติ 
๒.๑ ผลการทดสอบ Program for International Student Assessment (PISA) ซึ่งเป็น        

การทดสอบนักเรียนอายุ ๑5 ปีในระดับชาติ เมื่อพิจารณาผลของนักเรียนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในการทดสอบปี ๒0๑๒ นักเรียนไทยได้ผลคะแนนสูงกว่าทั้งมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทุก
วิชา แต่ต่ ากว่าสิงคโปร์ซึ่งมีผลคะแนนทุกวิชาในกลุ่มบนสุดของโลก และเวียดนามซึ่งเพ่ิงเข้าทดสอบเป็นครั้ง
แรก     ทั้งสองประเทศมีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ในขณะที่นักเรียนไทยยังมีคะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ยของ
นักเรียน ในกลุ่มประเทศ OECD 

เมื่อเปรียบเทียบ PISA ปี ๒009 กับปี ๒0๑๒ พบว่าในปี ๒0๑๒ นักเรียนไทยมีผลการประเมิน                
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน ในด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ โดยคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และเมื่อจัดล าดับจาก 
65 ประเทศ การอ่านของนักเรียนไทย อยู่ในช่วงล าดับที่ 47 - 5๑ คณิตศาสตร์อยู่ในช่วงล าดับที่ 48 - 5๒ 
และวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงล าดับที่ 47 – 49 ดังภาพประกอบ 1 

 

 
ภาพประกอบ 1 แนวโน้มคะแนน PISA  ของไทย ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๒4 

                                                           
4 สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๕๓). ผลการประเมนิ PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์: บทสรุป 
เพื่อการบริหาร. 
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เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่ผ่านมาตั้งแต่การทดสอบครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๓ พบว่า         
ในปี ๒๕๕๖ นักเรียนไทยท าคะแนนสอบได้สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์และการอ่าน               
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในภาพรวมของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานพบว่า สามารถท าคะแนนได้สูงขึ้นอย่างมาก ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม                 
(เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖) และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ที่ เปิดสอนตั้ งแต่ระดับ
ประถมศึกษาหรือถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในบางโรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถท าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านเพ่ิมขึ้นถึงหนึ่ง
ระดับ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ผลจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า นักเรียนในภาคกลาง  ยกเว้น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคะแนนต่ ากว่าภาคอ่ืน ๆ โดยระหว่างกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ผลคะแนนต่างกัน
มาก กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่เพียงคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD คะแนนยังสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง (วิทยาศาสตร์ ๕๖๕ การอ่าน ๕๕๔ ทั้งสองวิชามีคะแนนสูงรองลงมา
จากเซียงไฮ้-จีน ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วนคะแนนคณิตศาสตร์ ๕๗๐ สูงรองจากเซียงไฮ้-จีน และสิงคโปร์) 
ในขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คะแนนยังต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย OECD ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
ในโรงเรียนทุกประเภท  

2.2 ผลการประเมินระดับนานาชาติ TIMSS ปี 2554 เมื่อเทียบกับปี ๒550 พบว่า นักเรียน
ไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เป็นอันดับที่ ๒๕ ของจาก ๖๓ ประเทศทั่วโลก 
และขึ้นมาเป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
ของไทยพบว่าลดลงเช่นเดียวกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ ๒๖ สูงกว่าไทยที่อันดับ            
ที่ ๒๘  ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แนวโน้มคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จากการประเมิน TIMSS  ของไทย ป ี๒๕๕๐-๒๕๕๔ 
 

ที่มา: ๑. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถิติและตวัชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย ๒๕๕๕. ไตรมาส ๑ ปีที ่๑ ฉบบัที่ ๒ มกราคม-มีนาคม  
            ๒๕๕๖  
        ๒. ส านักทดสอบทางการศึกษา, ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรกฎาคม ๒๕๕๒. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

๑.  ผลกระทบโครงสร้างประชากรต่อคุณภาพการศึกษา 
ประเทศไทยเริ่มมีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (0-๑4 ปี) ลดลงในขณะที่กลุ่มวัยท างาน        

(อายุ ๑5 – 59 ปี) ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ จนเริ่มมีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มากกว่าวัยเด็กเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลกระทบ            
ให้ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ดั งประเทศที่พัฒนาแล้วได้ประสบ          
มาก่อนประเทศไทย 

จากอดีตที่เรามุ่งเน้นการให้โอกาสในการเข้าถึงเชิงปริมาณอย่างเพียงพอ เช่น การขยาย
โรงเรียน เพ่ิมครู หรือทุ่มเททรัพยากรศึกษาที่มากขึ้น แต่ไม่มีตัวเทียบกับความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา        
และผลตอบแทนที่ตัวเด็กว่า เก่ง ดี มีคุณภาพได้อย่างไร จากนี้ไปสู่อนาคตจะเป็นโอกาสดีที่จะเร่งพัฒนา 
“คุณภาพ” การจัดการศึกษาของไทยให้คนไทยทุกช่วงวัยเรียนมีศักยภาพที่เป็นฐานในการผลักดันเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 5  ดังภาพประกอบ 3 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 โครงสร้างประชากร ป ี2553 - 2563 

 
๒.  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

  ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของประเทศไทยประสบความส าเร็จด้านการขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสามารถเพ่ิมจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหว่าง        
๑6 - 69 ปี จากร้อยละ 5.๓ ในปี ๒5๒9 เป็นร้อยละ 8.๓ ในปี ๒55๓6 โดยเพ่ิมการเรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ การเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากร้อยละ 6.9 ในปี ๒5๒9 เป็นร้อยละ 

                                                           
5 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒559). “สกศ.วิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างประชากรสู่โอกาสที่มุ่งเน้นพัฒนา “คุณภาพการศึกษา”. 
จดหมายขา่ว OEC, ปีที่ 1, ฉบับที ่2 : 3. 
6 ดิลกะ  ลัทธิพพิัฒน์.  (๒๕๕๕).  ผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อสัมฤทธิผลของนักเรียนไทย.  เอกสารน าเสนอใน    
การสัมมนาวิชาการประจ าปี ๒๕๕๔ เร่ืองยกเครื่องการศึกษาไทย: สูก่ารศึกษาที่มีคุณภาพอยา่งทั่วถึง ร่วมจัดโดยส านกังานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานปฏริูป และมูลนิธิสถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย                
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์. 
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5๓.7 ในปี ๒55๓ นอกจากนี้ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา อัตราการออกกลางคันของนักเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑5 ปี           
ดังภาพประกอบ 4 
 

 
ภาพประกอบ 4 อัตราการออกกลางคันในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enchancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) มีหลักการของระบบ TEPE Online คือ “พัฒนาครู ก้าวสู่
อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้  ทุกที่  ทุกเวลา (Anyone Anywhere Anytime)” ด าเนินการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของ
ส่วนราชการ โดยระบบ TEPE Online เปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒558 เวลา ๑6.00 น. - 
06.00 น.ของวันถัดไป (วันธรรมดา) เพ่ือไม่ให้รบกวนเวลาในการเรียนการสอน แต่ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระบบ
ดังกล่าวเปิดใช้ได้ตลอด ๒4 ชั่วโมง การเรียนในแต่ละวันสามารถรองรับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทั้ง
ประเทศ เนื่องจากมีศูนย์เครือข่าย 77 ศูนย์ทั่วประเทศ และในอนาคตก็จะขยายศูนย์เครือข่ายครบ ๒๒5 เขต
พ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่าระบบที่วางไว้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะพยายามท าให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น7 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 แม้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ โรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจะได้รับการรับรองถึงกว่า
ร้อยละ ๘๐ แต่การกระจายอ านาจการบริหารการจัดการสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังท าได้น้อย8 สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูง                

                                                           
7 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธกิาร. (2558) . ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 89/2558. 
จากแหล่งข้อมูล http://www.moe.go.th/websm/2015/mar/089.html. 
8 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๒). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑). สิ่งพิมพ์ สกศ. ล าดับที่ 
๕๗/๒๕๕๒. 
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ในการจัดการศึกษามีเพียงร้อยละ ๑๗9 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทยเมื่อจัดล าดับแล้วถือว่าต่ า                 
โดยเมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยู่ที่อันดับ ๕๒ จาก 
๕๗ ประเทศที่เข้าร่วมรับการประเมินสมรรถนะในการแข่งขันด้านการศึกษาปี ๒๕๕๒ รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณให้ในสัดส่วนที่สูง  แต่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่ า10 โดยงบประมาณการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของไทยยังคงถูกจัดสรรจากด้านอุปทานเป็นหลัก และงบประมาณกว่าร้อยละ ๗๕ ไม่มีความสัมพันธ์
กับจ านวนนักเรียนโดยตรง11 
 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา 
 เวที เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ปี  ๒558 – ๒559 ได้จัด อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของ ๑40 ประเทศทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงานระดับประเทศ เช่น 
IMF UNESCO และ World Bank เป็นต้น และแบบสอบถามผู้บริหารจากภาคธุรกิจ โดยแบ่งประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกออกเป็น ๓ กลุ่ม ตาม GDP per Capital และจ าแนกตัวชี้วัดเป็น ๑๒ เสาหลัก (Pillars) ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีอยู่ใน ๒ เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 4 สุขภาพและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสาหลักที่ 
5 การศึกษา ขั้นสูงและการฝึกอบรม ผลการจัดอันดับในภาพรวมประจ าปี ๒558 – ๒559 ไทย อยู่ในอันดับ
ที่ ๓๒ ซึ่งเป็นอันดับที่ค่อนข้างดีมากในโลก โดยมีคะแนน 4.6 ท าให้อันดับและคะแนนตกลงเพียงเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับ WEF          ๒557 – ๒558 (อันดับ ๓๑ คะแนน 4.7) เป็นอันดับที่ ๓ ในกลุ่มประเทศ ASEAN 
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย12  
 เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาตามตัวชี้วัด ๑0 
ตัวชี้วัด เปรียบเทียบอันดับในกลุ่มประชาคมอาเซียนดังภาพประกอบ 513 
 
 

                                                           
9 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๕). รายงานการวิจยัการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับ
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา. สิ่งพิมพ์ สกศ. ล าดับที่๑๗/๒๕๕๕. 
10 วิทยากร  เชียงกูล. (๒๕๕๓). สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒: บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม. ศูนย์
สารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สิ่งพิมพ ์สกศ. อันดับที ่๑๘/๒๕๕๓. 
11 มูลนิธิสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (๒๕๕๖). รายงานฉบับสมบูรณก์ารจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความ
รับผิดชอบ. กรุงเทพฯ : 19. 
12 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒559). “ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก 2558 - 2559”. จดหมาย
ข่าว OEC, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 : 1. 
13 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒558). “มองสถิติและตัวชีว้ัดทางการศึกษา : ตัวชี้วัดการศึกษาไทยใน World Economic Forum : 
WEF 2014 – 2015”. จดหมายข่าว OEC, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 : 7. 
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ภาพประกอบ 5 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (ยกเว้น Brunei) 

 
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF ๒0๑4-๒0๑5 ที่มีตัวชี้วัดด้านการศึกษา  

๑0 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑44 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีตัวชี้วัดด้าน
การศึกษา  ที่อันดับเพ่ิมขึ้น 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลตัวเลขสถิติพ้ืนฐานของประเทศ (Basic 
Statistics) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่มาจากส านักงานสถิติแห่งยูเนสโก  (UNESCO Institute of Statistics) 
จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิ (Primary education enrollment, net 
%) อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา (Secondary education enrollment, gross %) และอัตราการเข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษา/หลังจากส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (Tertiary education enrollment, gross %)       
มีอันดับสูงขึ้นทั้งหมด และตัวชี้วัดที่มาจากผลการส ารวจความคิดเห็น/พึงพอใจจากภาคธุรกิจ (Opinion 
Survey) จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา (Internet 
access in schools) และความพึงพอใจด้านขอบเขตของการฝึกอบรม (Extent of staff training) ที่มีอันดับ
เพ่ิมข้ึน ส่วนตัวชี้วัดอีก 5 ตัวชี้วัดจาก 7 ตัวชี้วัด มีอันดับที่ต่ าลงกว่าผลการส ารวจในปี ๒0๑๓ - ๒0๑4 

ส่วนจากการจัดอันดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index) บริษัท 
Education First ซึ่งเป็นผู้น าด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วโลก ได้จัดอันดับ
โดยแบ่งระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ๑) ทักษะความสามารถระดับสูงมาก 
(Very High Proficiency) ๒)  ทักษะความสามารถระดับสูง (High Proficiency) ๓) ทักษะความสามารถ
ระดับปานกลาง (Moderate Proficiency) 4) ทักษะความสามารถระดับต่ า (Low Proficiency) และ 5) 
ทักษะความสามารถระดับต่ ามาก (Very Low Proficiency) 

ผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชีย ๑๓ 
ประเทศ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พบว่า มาเลเซีย และสิงคโปร์มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับสูง เกาหลี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม ทักษะความสามารถอยู่ระดับปานกลาง จีนอยู่ในระดับ
ต่ า ส่วนไทยและคาซัคสถานอยู่กลุ่มระดับทักษะต่ ามาก โดยไทยได้คะแนนเฉลี่ย 44.44 ได้อันดับ 55 จาก 
60 ประเทศ หากเปรียบเทียบกับปี ๒0๑๒ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 5๓ จากทั้งหมด 54 ประเทศทั่วโลก 
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เหนือกว่าเพียงลิเบียเท่านั้น ในภูมิภาคเอเชีย ไทยมีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ามาก 
เหนือกว่าเพียงคาซัคสถาน14 ดังภาพประกอบ 6 

การจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency Index) ปี 2013 - ภูมิภาคเอเชีย 

 
ภาพประกอบ 6 การจัดอันดับทกัษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

จากข้อมูลข้างต้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์
พงษ์ รัตนสุวรรณ)  6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในส่วนกลาง และในเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศจากแบบสอบถาม และจากการประชุมปฏิบัติการจัดท า
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในวันที่ ๑ - 4 มีนาคม ๒559  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานในระยะต่อไปของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเน้นย้ า                   
การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมิติของคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการกระจายอ านาจและ                      
การส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพนักเรียนให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทาย                  
ต่าง ๆ ซึ่งมีสาระส าคัญในบทต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           
14 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. (2556) . สถิติการศึกษา. จากแหลง่ข้อมูล 
http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Statisticgraph&file=view&itemId=1162 
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บทที่ ๒ 
องค์ประกอบนโยบาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ผังมโนทัศน์ นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มคุีณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ                  
มีคุณภาพ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม                  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูร 
และค่านิยมหลกัของคนไทย                         
12 ประการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการ                
การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในระดับการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน 

การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการ
การศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน 

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ 1. เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับการพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

2. สร้างการมีส่วนรว่ม
พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศกึษาทีม่ีคุณภาพ 

2. ลดความเหลือ่มล้ า                     
ทางการศึกษา 

 

1. ลดภาระงานอืน่ทีน่อกเหนือจากงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรียนรูข้องครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

2. ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้าน
การจดัการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมนิผล และทกัษะในการสื่อสาร
ของคร ูให้มีสมรรถนะด้านการสอน
อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษาให้มีความสามารถทกุด้าน
อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ     
ในการท างาน เกิดผลการปฏิบัติงาน   
เชิงประจกัษ์ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มจีิตวญิญาณของ  
ความเป็นครู การเป็นครมูืออาชีพ     
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องคก์ร องคค์ณะ
บุคคล และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย วางแผน 
สรรหา ย้าย โอนครแูละบุคลากรทาง  
การศกึษาให้สอดคลอ้งกับ ความ
ต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และชุมชน 

1. กระจายอ านาจและ                    
ความรับผิดชอบการบริหาร 
จัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมเครอืข่ายและการมี
ส่วนรว่มในการบริหาร
จัดการ 

3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัย                 
ไปใชเ้พื่อพัฒนานโยบาย
และเป็นฐานในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา  
ของเขตพื้นทีก่ารศกึษา    
และสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศึกษา  
และองค์คณะบุคคล              
ให้มีความรับผิดชอบต่อ   
ผลการด าเนนิงาน 

5. ส่งเสริมการบริหารจัด
การศกึษาในพื้นที่พิเศษ                    
และระดับต าบล 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์ เพื่อให้การจัดการศกึษาขัน้พื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  

นักเรียนระดับ     
ก่อนประถมศึกษา       
และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทกุคน      
มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ 

ประชากรวัยเรียน    
ทุกคนได้รับโอกาส    
ในการศกึษาขัน้พื้นฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา             
มีสมรรถนะตรงตาม
สายงาน และมี
วัฒนธรรมการท างาน                       
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์

ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา ส านกั
บริหารงานการศกึษา
พิเศษ และสถานศกึษา 
มีประสทิธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลือ่น
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน   
สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน      
เน้นการท างานแบบบูรณา
การ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคสว่นในการ
จัดการศึกษา และ กระจาย
อ านาจและ ความรับผิดชอบ
สู่ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา และสถานศึกษา 



๑๗ 
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องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดองค์ประกอบนโยบาย                  
เพื่อพ ัฒนาไปในท ิศทางท ี่สอดคล้องก ับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห  นชอบของ
คณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ว ิส ัยท ัศน์ พ ันธก ิจ ประเด  นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน ์
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล15 บนพ้ืนฐานของ     

ความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
๒. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค ์16 ตามหลักสูตร   

และค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 
๓. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการ ที่เน ้นการม ีส ่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความร ับผ ิดชอบ ต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจดัการศึกษา 
 
เป้าประสงค ์ 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล           
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ 

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอ
ภาค 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน                       
ทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา  มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

๕. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษา และ กระจายอ านาจ
และ ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

                                                           
15 มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพ 
16 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อ
สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสขุ ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดว้ยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รกัชาติ ศาสน ์
กษัตริย์ ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 



๑๘ 
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๖. พ้ืนที่พ ิ เศษ ได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการศึกษา              
ทีเ่หมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที่  
 

โดยมปีระเด็นย ุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได ้แก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ที ่๒  
การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข ้าถ ึงบร ิการการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาคุณภาพผู้เร ียนในระดับการศึกษาขั้นพ  ้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่  ๑ ผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

 

กลยุทธ ์ 
๑. เสริมสร ้างความเข้มแข ็งให ้กับการพัฒนาผู ้เร ียนอย่างมีคุณภาพ 

๑.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม

และสติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา 
1.1.๒ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
๑.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบ

อาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป 
๑.๑.๔ ส ่งเสริมสน ับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได ้ตามช่วงวัย 
๑.๑.๕ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
๑.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศ ึกษา 

๑.๒.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ            
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ                 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ทอ้งถิน่ และสังคม 

๑.2.2 ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการใช ้สื่อการเร ียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ   
สิ่งอำนวยความสะดวกท ี่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให ้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเร ียนร ู้ได้ ท ั้งใน
ห ้องเร ียนและนอกห้องเรยีน 



๑๙ 
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1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

๑.๒.4 ส่งเสริมสน ับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ         
(NT, O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  

๑.๒.5  ส ่งเสร ิมการจ ัดหล ักส ูตรทักษะอาช ีพ ควบคู ่ไปก ับว ิชาสาม ัญ 
 ๒. สรา้งการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

๒.๑ สร ้างความเข ้าใจและความตระหน ักในการจ ัดการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให ้แก่ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒.๒ ประสาน ส ่งเสริม สน ับสน ุนให ้ผู ้ปกครอง ช ุมชน และหน ่วยงานที่เกีย่วข ้องท ุกภาคส่วน
ในการก ากับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เร ียน 

๒.๓ ประสานสถาบ ันที ่รับผู ้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ประเด ็น ย ุทธศาสตร ์ที่ ๒  
การเพิม่ โอกาสให้ผู้เรียนเข ้าถ ึงบร ิการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค 

เป้าประสงค์ที่ ๖ พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา                  
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

 

กลยุทธ ์ 
๑. เพ ิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 

๑.๑ สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่   มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต าบล 

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            
จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น  

๑.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม
กับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ 
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก  

๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง ชายแดน 
เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๒.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย  
สหวิชาชีพทุกระดับ 

๒.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส      
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น 



๒๐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศ ึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ที่ ๖ พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัด 
การศึกษาทีเ่หมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที ่
 

กลยุทธ์ 
๑. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 
๑.๑ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิด                

ภาคเรียน 
๑.๒ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ านวนครู  

ไม่เพียงพอ 
๑.๓ ก าหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา ในโรงเรียนของตน 

และประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครู         
ไม่เพียงพอ 

1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กร
ต่างๆ  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด 
การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู  ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑ เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิด
แบบต่างๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถน ามาพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ           
เป็นรายบุคคล 

๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

๒.๓ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

๒.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน    
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

๒.๕ ส่งเสริมครใูห้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
๒.๖ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

ที่มีความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 



๒๑ 
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๔. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ 
๔.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย 
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และชุมชน 

๖.๑ สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย 
โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๖.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้   
ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่  ๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ ๕ สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน ้นการทำงานแบบบ ูรณา
การ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วน ในการจ ัดการศ ึกษาและ 
กระจายอ านาจ และความรบัผิดชอบสู่สำนักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษา และสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๖ พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัด 
การศึกษาทีเ่หมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที ่

 

กลยุทธ์ 
๑. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

๑.๑  ส่งเสริม สนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และ    
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ บูรณาการการท างาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริม                        
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 

1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1.6 พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
๑.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
 



๒๒ 
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๒. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๒.๑ สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการบริหาร       

จัดการศึกษาร่วมกัน 
๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

๒.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา 

๒.๒.๒ ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน 

๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่ม ี 
ผลงานเชิงประจักษ ์

๔.๒ สร้างแรงจูงใจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มี
ผลงานเชิงประจักษ์  

4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการ
ปรับปรุง แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ และระดับต าบล 
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational Maps)  

ผลผลิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน ๖ ผลผลิต ดังนี้ 
๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
๓) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
๕) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๔๒ เขต และส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถ   ตอบสนองสภาพปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายรัฐบาล  
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จุดเน้น  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

 

 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๑.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี ้
 ๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 1.2  โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 1.3  สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
 ๑.4  สถานศึกษาใช้ STEM Education  BBL  DLTV   
2. ผู้เร ียนมีสมรรถนะทีส่ำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี ้
 2.๑ ผู้เร ียนระด ับก ่อนประถมศ ึกษาม ีพ ัฒนาการด ้าน ร ่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สต ิปัญญาท ี่สมดุล เหมาะสมกบัสังคม ว ัย และเร ียนร ู้อย่างมีความสุข 
 2.2  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได ้
 2.3  ผู้เรียนตั้งแตช่ั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 2.4  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
 2.5 ผู ้เร ียนชั้นประถมศ ึกษาป ีที่  ๖ ชั้นม ัธยมศ ึกษาป ีที่  ๓ และชั้นม ัธยมศ ึกษาปีที ่ ๖ ม ี

ผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียนจากการทดสอบระด ับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ ่มสาระหล ักเพ่ิมขึ้น   
 2.6  ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ

ได ้ร ับการพ ัฒนาความรู้ท ักษะท ี่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต   
 2.7  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ                 

การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
 2.8  ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
 3.๑  ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3.๒  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
 3.๓  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถ

ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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4. ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ                          
เป ็นรายบุคคล ได้แก่ 

 4.๑  ผู้พิการ 
 4.๒  ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
 4.๓  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 4.๔  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
 4.๕  ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

 

ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน 
-  โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
-  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education  BBL  DLTV   

2. ผู้เรียนม ีสมรรถนะทีส่ำคัญส ู่มาตรฐานสากล 
-  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
-  ผู้เรียนตั้งแตช่ั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
-  ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา                      

ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
-  ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ ๖ ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๓  

-  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต 
-  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ

การใช้เทคโนโลยี 
-  ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ  
-  ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing) 

3. ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้ งมีจิตส านึก                    
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

- ผู้เร ียนทุกคนม ีคุณธรรม จริยธรรม ตามค ่าน ิยมหล ักของคนไทย ๑๒ ประการ สอดคล้อง
ตามช่วงวัย 

- ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

4 . ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. คร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา ได ้ร ับการพ ัฒนาองค ์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล 

และสถานศึกษา 
 ๑.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการ

คิด รวมทั้งการว ัดและประเม ินผลการเรียนรู้  
 ๑.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ                 

การสื่อสารที่ทันสมัย 
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิ เทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงาน                    

เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตาม
ความพร้อมของโรงเรียน 

 ๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 ๑.๕  ครูจัดการเรยีนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ  

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. ผู้บร ิหารสถานศึกษา สา มาร ถบ ร ิหารงาน ทุกด้าน ให ้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
๔. องค ์กร องค์คณะบ ุคคล และผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียวางแผนสรรหา ย้าย โอน คร ูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.  คร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา ได ้ร ับการพ ัฒนาองค ์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล 

และสถานศึกษา 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี

ทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

 - ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
๒. ผู้บร ิหารสถานศึกษา สา มาร ถบ ร ิหารงาน ทุกด้าน ให ้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 - ผู ้บร ิหารสถานศ ึกษาทุกโรง (โรงเร ียนมาตรฐานสากล โรงเร ียนในฝ ัน และโรงเร ียนดี 

ประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ ) มคีวามสามารถบร ิหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ ในระด ับดขี ึ้นไป 
๓. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงาน 
 - คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาทุกคนที่ม ีผลการปฏ ิบ ัต ิงานเช ิงประจ ักษ ์ตามเกณฑ ์ได ้ร ับ                   

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร                   

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
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 - คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท ี่การศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบ ุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียน                

สายสามัญ  
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

 

ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

 

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV  DLIT  ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

 

ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน 
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2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV  DLIT  ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
๑.  หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
๑.๑ สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๑.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 

(Educational Maps) 
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน              

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ

ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
๑.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน

อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มี

ผลงานเชิงประจักษ ์ 
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                 

๒. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม                 
ในการจัดการศึกษา 

๒.๒ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
๒.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้                  

ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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 ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามท่ีก าหนด 

- ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัด                     

การเรียนรู้ 
- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป 
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบลงทุน                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ 

- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ         

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและน าผลการวิจัย 

ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

- ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 

- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งย น” 
 

ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข ง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากข้ึน แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา  

วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความ   อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง  และโปร่งใสตามหลัก                
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน
และรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับ
วัยเกษียณ 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง   
การพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม                      
มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ                    
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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นโยบายของนายกรัฐมนตรี 
 

 ในค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ      
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557  นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) 
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3)การลด
ความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน                  
6)การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม                 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 - จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
 - ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพ้ืนที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 - ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มี
โอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษา           สู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 - ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตาม
ความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
 - พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม              
ให้ครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถน าเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 - ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ  
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคม
โลก 
 - ปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพ้ืนที่สาธารณะ                    
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี               
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 
 - สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพ่ือให้ประเทศสามารถแข่งขันและ
ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอ่ืน 
 - เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจ า อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา 
 - การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและพัฒนา    
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 
 - ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ืออ านวย สร้างโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 
 - ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้
อีก 10 ข้อ คือ 

1) ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4) เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปีนี้                

ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้ 
6) ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
8) ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10) เรียนไม่ใช่เพ่ือสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้าน

การศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 ส่วน 
ดังนี้ 

1. กระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง” 
“ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 10 ข้อ 
 

จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ 
นโยบายทั่วไป 
1. การจัดท าแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่ เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง 

เพ่ือให้บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น 
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล หาปัญหาที่ผ่านมาท าไมท าไม่ส าเร็จ 
3. แผนงาน/โครงการพระราชด าริ โครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง เป็น

ด าริของพระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 
4. งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางให้เฉพาะที่

จ าเป็น การบริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบูรณาการงบประมาณ 
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ                        

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์ 
6. อ านวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น

และระยะยาว รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน 
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบ

วงจร 
8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่ง  เข้ามา

ท างาน ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดท่ีต้องรู้และยังไม่รู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์ที่

ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
11. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ด าเนินการศูนย์

ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน ให้ความส าคัญกับธงชาติ ความส าคัญในพ้ืนที่

รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ 
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14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการ
เรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 

15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และ
คุณลักษณะ และทักษะชีวิต 

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การน าเด็กนักเรียน ครูออกนอกห้องเรียน 

 
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 

1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 -  ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดย
ใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 
 -  ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง                    
เขียนคล่อง เป็นต้น 
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน 
 -  การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็ก
จบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท างานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ 
กศน. 
3. ปรับปรุงหลักสูตร 
 -  การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  แต่ไม่ใช่เวลาเหลือ
แล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 
 -  ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว 
 -  ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า 
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 -  การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
 -  ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 -  การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV 
6. การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน 
 -  การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการ
ศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
 -  ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา -แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุ              
มีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะท าให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี                     
2) ระบบการซ่อมบ ารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อมทั้ง
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มีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้การบ ารุงรักษา                
มีความต่อเนื่อง และ 3) การจ าหน่าย เพ่ือที่จะได้จัดซื้อทดแทน 
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 
 -  ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ 
 -  การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบ
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตส านึกใน
การใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย 
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 
 -  ปลูกฝังการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา
และทุกสังกัด 
 -  ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบ
ทุกโรงเรียน 
 
แนวทางการท างาน เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา 
3. Lively ท างานแบบมีชีวิตจิตใจ 
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ภาคผนวก ง 
จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร ์กระทรวงศึกษาธิการ 
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จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

๑. ครู  เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมี
แนวทางด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย                  
พ่ีเลี้ยงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น 

๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์
ต่ า โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ STEM Education 
กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น 

๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย           
ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่
สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี 
อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา   
ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

๔. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อ
ในแต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน 
ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ าชั้นประถมศึกษา                
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้าง
เครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น 

๕. ICT เพื่อการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ               
การจัดการเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
เพ่ือการศึกษา และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และ
โครงการ DLTV เป็นต้น 

๖. การบริหารจัดการ  เพ่ือให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา                 
การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบ
ในการเข้าสู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 
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ภาคผนวก จ 
SWOT                               

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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SWOT  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๑๑๑       
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอ                   
ในการก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ให้ทุกส านักระดม                      
ความคิดเห็นจากบุคลากรในส านักเช่นกัน โดยได้จัดท า SWOT จากกลุ่มคนดังกล่าว ได้แก่ 

๑. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่
ด้านอื่นๆ 

๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน บริษัท/
ห้างร้าน/สถานประกอบการ ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา องค์กรศาสนา และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ 

 จาก SWOT ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
๑. การบริหารจัดการมีประสทิธิภาพเนือ่งจากมีการก าหนดโครงสร้าง

และบทบาทหน้าทีช่ัดเจน 
๒. การจดักจิกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายท าให้ผู้เรียนมีความสุข 

๓. การบรกิารทางการศกึษาสามารถให้บรกิารกับผู้เรียนทกุกกลุ่มทุก
ประเภท 

๔. ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างตอ่เนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๕. สถานศกึษาสามารถบริหารจัดการงบอุดหนนุรายหัวได้ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 

๖. มีเครอืข่ายการบริหารจัดการในทกุระดับ ทีเ่อื้อต่อการพฒันา
การศกึษา 

๗. ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพราะได้รับการดูแลเอาใจใสอ่ย่างใกล้ชิดจากคณะครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
๑. นักเรียนขาดทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวเิคราะห์    

การใชเ้หตุผลและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
๒. การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอตอ่การบริหารจัดการ 

๓. คุณลักษณะเฉพาะของสือ่ วัสดุ ครุภณัฑ์ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับ
ความต้องการ 

๔. ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พรอ้มใช้ในการบริหารจัดการ 

๕. ระบบก ากับติดตามและประเมนิผล ยังขาดประสิทธภิาพและไมม่ีการ
น าผลมาใช้ในการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

๖. การพัฒนาครโูดยต้นสังกัดไม่ตรงกับความตอ้งการของสถานศึกษา 
๗. ครูมีภาระงานนอกจากการสอนมากเกินไป 

๘. การวางแผนพัฒนาอัตราก าลังไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการและ
สภาพที่เป็นจริง 

๙. ผู้เรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องอ่านไมอ่อก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง 

๑๐. ผู้เรียนสือ่สารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเทา่ที่ควร เนือ่งจากกระบวนการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่เนน้เรื่องการสื่อสาร 

๑๑. ผู้เรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาตกิลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับ
ต่ า เนือ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการสอนตามหนังสอืเรียน
มากกว่าสอนตามตัวชี้วดัของหลักสูตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

โอกาส 
๑. หน่วยงานภาครฐั และเอกชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศกึษา

มากขึน้ 

๒. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

๓. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษา ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับ
ประชากรวัยเรียนทกุกลุ่ม 

๔. เทคโนโลยีทีท่ันสมัยส่งผลต่อการสื่อสาร และการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ไดอ้ย่างหลากหลายและรวดเรว็ 

๕. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลตอ่โอกาสทางการศกึษา
ด้านอาชีพของผูเ้รียนมากขึ้น 

๖. นโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้ผู้เรยีนมีความสุขในการ
เรียน 

 
 
 
 

อุปสรรค 
๑. ระบบการเมอืงและประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ 
๒. นโยบายการศกึษาขาดความต่อเนือ่ง 

๓. โครงสร้างประชากรลดลงอย่างต่อเนือ่ง ใน ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า 

๔. ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด สือ่ไม่สร้างสรรค์  
๕. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขัน

สูง ส่งผลให้จ านวนโรงเรียนขนาดเลก็เพิม่ขึน้ 
๖. หน่วยงานทีจ่ัดการศกึษามีหลายสังกัด ขาดการวางแผนการจัด

การศกึษาร่วมกนั 
๗. การสือ่สารทางเทคโนโลยีที่หลากหลายแต่ขาดการควบคุม ส่งผลตอ่

พฤติกรรมของผูเ้รียน 

๘. ครอบครัวมีฐานะยากจนส่งผลต่อความพรอ้มของผูเ้รียน 
๙. การจดัการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีความ

พร้อม 
๑๐. ระบบการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานขาดความคลอ่งตัวในการ

ด าเนนิงาน 

๑๑. การผลิตครูแตล่ะสาขาไม่สอดคลอ้งกับความต้องการ 
๑๒. ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานบุคคลของ

หน่วยงาน 

๑๓. สถาบันครอบครัว เป็นครอบครวัเดี่ยวและครอบครวัแตกแยกมากขึ้น
ท าให้บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูปลูกฝั่งคณุธรรม จริยธรรม         
ลดน้อยลง น าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเดก็และเยาวชน 

๑๔. สังคมไทยขาดภูมิคุม้กนัจากการบริโภคข้อมลูข่าวสาร ผ่านเทคโนโลยี
การรับวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลายและไม่สร้างสรรค์ ผ่านการ
น าเสนอของสือ่ต่างๆ สง่ผลให้เด็กและเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม 

 

 

SWOT 
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ภาคผนวก ฉ 
สรุปความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ควรเร่งด าเนินการ 
ด้านความคิดเห็น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม               
เน้นการอ่านออกเขียนได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรมทบทวนทุก 3 ปี สนับสนุน                  
การบริหารจัดการเน้นสถานศึกษาเป็นฐาน ลดภาระงานครู คืนครูให้นักเรียน และตรงตามสาระการเรียนรู้ 
จัดท าโครงสร้างบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ด้านข้อเสนอแนะ 
 - จัดท าระเบียบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มอบอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา 
 - ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และ 
BBL 
 - สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความส าคัญกับภาษาที่สอง เพ่ือ               
การติดต่อสื่อสาร 
 - ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมวัฒนธรรมไทยและสากล 
 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.  ด้านวิชาการ ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเรียนให้เหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความแตกแยก เน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ืออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนในด้าน
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะเข้าใจรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง 
เพ่ือให้เด็กรู้จักการเสียสละเพ่ือสังคม และตระหนักรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

3. ควรเน้นการอ่านออกเขียนได้ มีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

4. ลดความเหลื่อมล้ าในสถานศึกษา เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน พัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ น่าเรียน และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยควร
ก าหนดให้มีนักเรียนไม่เกิน 35 คน ต่อห้องเรียน 

5. ผู้บริหารมีความตระหนักต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ครูสอนอย่างเต็ม
ศักยภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ด้านการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน 
 1.  ควรเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาทั้งในเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษอย่างทั่วถึง 
 2.  ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น โดยเพ่ิมภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา จัดการเรียนการสอน 
โดยเชื่อมโยงภาษาและวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมแนะแนว 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพ่ือจูงใจให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้มีการ
สะท้อนรับฟังความคิดเห็น และมีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 
ด้านการบริหารงบประมาณ 
 1. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา ควรให้รวดเร็วและพอเพียงต่อการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งงบประมาณสนับสนุนรายหัวนักเรียน ค่าสาธารณูปโภค 
 2. การบริหารงบประมาณมีขั้นตอนในการด าเนินงานมาก ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เพ่ือให้สถานศึกษามีความชัดเจนและสามารถบริหารงานงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรมีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามโครงการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น 
 
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ส่งเสริมให้คณะกรรมการการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากข้ึน 
 
ภารกิจที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเร่งด าเนินการ 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้ก้าวทันเด็กยุคศตวรรษที่ 21 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านภาษา ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เน้นประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้เด็กได้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 
3. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ก าหนดนโยบาย               

การด าเนินงานอย่างชัดเจนต่อเนื่องมีการกระจายอ านาจอย่างเป็นรูปธรรม 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน จัดระบบประกันคุณภาพครูผู้สอน  รวมทั้ง

แก้ปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู และครูไม่ตรงวิชาเอก 
5. การบริหารงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงตรงตามความต้องการจ าเป็น

ของสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และติดตามการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส     
เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 6.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และ              
การท างานอย่างชัดเจน เพ่ือลดภาระงานในระดับสถานศึกษา เพ่ือให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอน
เด็กได้อย่างมีคุณภาพ 


