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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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จัดพิมพ์เผยแพร่  กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

     ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     กระทรวงศึกษาธิการ

     กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

     โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐
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ค�าน�า

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีภารกิจ

ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการด�าเนินการ

ตามภารกิจ ๑ ทศวรรษทีผ่่านมา ส�านกังานในส่วนกลาง ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพและการให้บริการ 

เพื่อให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสาธารณชน

เกิดความพึงพอใจ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็เป็นอีกวาระหน่ึงที่มี

การปรับเปลี่ยนแปลงภายในส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน การก�าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เล่มน้ี 

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต จุดมุ่งหมาย 

จุดเน้นการด�าเนินงาน กลยุทธ์ และปัจจัยสู่ความส�าเร็จ เพื่อให้

ส�านักในส่วนกลาง ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา

ยดึเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานและขบัเคลือ่นการจดัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานต่อไป

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





สารบัญ

หน้า

ความเป็นมา  ๗

วิสัยทัศน์   ๓๒

พันธกิจ   ๓๓

เป้าประสงค์  ๓๔

ผลผลิต   ๓๕

จุดมุ่งหมาย  ๓๖

จุดเน้นการด�าเนินงาน ๓๙

กลยุทธ์   ๔๙

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ ๕๐

ภาคผนวก  ๕๑

 ก. สรุปสาระส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๕๓

  แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ข. วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ๖๗

  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙)

 ค. เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษา ๗๑

  ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)

 ง. ทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ๗๕
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นโยบาย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ทีผ่่านมา กระทรวงศกึษาธกิาร โดยส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานมุง่พฒันาให้นกัเรยีนทุกคนบรรลถุงึศกัยภาพ

สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะการอ่านเขียนและคิดค�านวณ 

ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียนรู้และการด�ารงชีวิต

ในอนาคต การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญต่อ

การพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชากร กล่าวคือ 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง มีความเจริญเติบโต

ด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แรงงานส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ 

และลดปัญหาความยากจนได้อย่างน่าพึงพอใจ จากร้อยละ ๒๑ 

ในปี ๒๕๔๐ เป็นร้อยละ ๘ ในปี ๒๕๕๒๑ 

๑ The World Bank. (2012). Thailand Overview. Retrieved on December 20, 2012.  

From http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview.
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 อย่างไรกต็าม ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ต้องเผชิญปัญหาและความท้าทาย (Challenges) ในการพัฒนา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สาระส�าคัญดังนี้
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	 ๑.	ด้านคุณภาพการศึกษา
  ๑.๑ ผลการประเมนิภายในประเทศ ผลจากการทดสอบ 

ระดับชาติของผู้เรียน (O-NET) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น แต่ระดับคะแนน 

ทกุระดบัชัน้และทกุวชิา ยกเว้นชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ วชิาภาษาไทย  

ยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (ดังภาพประกอบ ๑) นอกจากนี้ ผลคะแนน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  

ลดลงทุกวิชา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จึงต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อม 

ผู้เรียน ตั้งแต่ช่วงเริ่มเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเน้นการอ่าน 

เขียน และคิดค�านวณให้เข้มแข็งในระดับประถมศึกษา และเพิ่ม

การฝึกทักษะด้านน้ีให้ซับซ้อนขึ้นในระดับมัธยมศึกษา และเพื่อ

ช่วยบรรเทาปัญหาพฤติกรรมและการออกกลางคันของนักเรียน 

ที่มีปัญหาการอ่าน เขียน ระบบโรงเรียนต้องเอื้อหรือสร้างให้

นักเรียนมีความมุ่งมั่นต่อการเรียน (Student Engagement)  

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน่าสนใจและท้าทาย 

ความสามารถของนกัเรยีน ตลอดจนการจดัโรงเรยีนให้มบีรรยากาศ 

อบอุ่น เป็นมิตร และสภาพแวดล้อม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย 
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  ๑.๒ ผลการประเมินระดับนานาชาติ PISA ปี ๒๐๐๙  

เมื่อเทียบกับ PISA ปี ๒๐๐๖ พบว่า มีนักเรียนไทยในกลุ่มอายุ  

๑๕ ปี มีผลการประเมินเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในด้านการอ่าน 

และวิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์เกือบไม่เปลี่ยนแปลง  

(และเมื่อจัดล�าดับจาก ๖๕ ประเทศ การอ่านของนักเรียนไทย  

อยู่ในช่วงล�าดบัที ่๔๗-๕๑ คณติศาสตร์อยู่ในช่วงล�าดบัที ่๔๘-๕๒  

และวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงล�าดับที่ ๔๗-๔๙)

    

ภาพประกอบ ๑ กราฟเส้นแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๖ ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๓ และช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕

ภาษาไทย คณิต วิทย์

ป.๖ ม.๓ ม.๖

สังคม อังกฤษ
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 อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ผลจ�าแนกตามกลุ ่ม

สถานศึกษาเป้าหมายต่าง ๆ พบว่า ยังพบปัญหาคุณภาพ

การอ่าน เขียน คิดค�านวณ และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา และนักเรียนในภาคเหนือตอนล่าง 

ภาคอีสานตอนล่าง และภาคใต้ 

ภาพประกอบ ๒ แนวโน้มคะแนน PISA ของไทย ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๒๑

๑ โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๕๓). 

ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์: บทสรุปเพื่อการบริหาร.
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 ๑.๓ ผลการประเมินระดับนานาชาติ TIMSS ปี ๒๐๑๑  

เมื่อเทียบกับปี ๒๐๐๗ พบว่า นักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๒ มีผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นเป็นอันดับที่ ๒๕ จาก 

๖๓ ประเทศทัว่โลก และขึน้มาเป็นอนัดับสองของภมูภิาคอาเซยีน 

รองจากประเทศสิงคโปร์
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ภาพประกอบ ๓ แนวโน้มคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการประเมิน TIMSS 

ของไทย ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔

ที่มา: ๑. ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย 

๒๕๕๕. ไตรมาส ๑ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖. 

 ๒. ส�านักทดสอบทางการศกึษา, ข้อมลูพืน้ฐานการพฒันาคณุภาพการศกึษา. ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรกฎาคม ๒๕๕๒.

 ท้ังนี ้เมือ่พจิารณาผลคะแนนวชิาคณติศาสตร์ของประเทศไทย 

พบว่าลดลง เช่นเดยีวกบัประเทศมาเลเซยีและประเทศอนิโดนีเซยี 

โดยประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ ๒๖ สูงกว่าประเทศไทย  

ที่อันดับที่ ๒๘ ดังภาพประกอบ ๓
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	 ๒.	ด้านโอกาสทางการศึกษา	
  ที่ผ่านมา การจัดการศึกษาของประเทศไทยประสบ

ความส�าเร็จด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยสามารถเพิ่มจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ

ประชากรอายุระหว่าง ๑๖-๖๙ ปี จากร้อยละ ๕.๓ ในปี ๒๕๒๙ 

เป็นร้อยละ ๘.๓ ในปี ๒๕๕๓ โดยเพิ่มการเรียนต่อหลังจบ 

การศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ การเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายจากร้อยละ ๖.๙ ในปี ๒๕๒๙ เป็นร้อยละ ๕๓.๗ ในปี 

๒๕๕๓๑ นอกจากนี้ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา อัตราการออกกลางคัน 

ของนกัเรยีนมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี อาจเนือ่งมาจาก 

ผลการด�าเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ดังนี้

๑ ดิลกะ ลัทธิพิพัฒน์ (๒๕๕๕). ผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อ 

สัมฤทธิผลของนักเรียนไทย เอกสารน�าเสนอในการสัมมนาวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๔  

เรื่องยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ร่วมจัดโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ส�านกังานปฏิรปู และมลูนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์. 



15

ระดับ
ปีการศึกษา 

๒๕๕๐
ปีการศึกษา 

๒๕๕๑
ปีการศึกษา 

๒๕๕๒
ปีการศึกษา 

๒๕๕๓
ปีการศึกษา 

๒๕๕๔
ปีการศึกษา 

๒๕๕๕

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ประถมศึกษา ๑.๑๓ ๐.๙๘ ๐.๒๓ ๐.๑๙ ๐.๑๑ ๐.๑๑

มัธยมศึกษา ๒.๔๓ ๒.๔๔ ๑.๓๑ ๐.๙๔ ๐.๘๑ ๐.๗๕
ตอนต้น

มัธยมศึกษา ๒.๑๖ ๑.๙๐ ๑.๐๕ ๑.๐๓ ๐.๗๙ ๐.๘๑
ตอนปลาย

 รวมทั้งสิ้น ๑.๖๘ ๑.๕๗ ๐.๗๐ ๐.๕๖ ๐.๔๔ ๐.๓๘

ตารางที่ ๑ แสดงอัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕

๑ ค�ารับรองการปฏิบัติราชการส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔.

 แม้เดก็ไทยส่วนใหญ่ได้รบัโอกาสทางการศกึษา โดยมอีตัรา

การเข้าเรียนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียน  

แต่เมื่อพิจารณาจ�านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา พบว่า คนไทย

อายุ ๑๕-๕๙ ปี ได้รับการศึกษาเฉลี่ย ๙ ปี๑ จากเป้าหมาย ๑๐ ปี 

โดยเฉพาะประชากรกลุม่ผูด้้อยโอกาสยงัไม่สามารถเข้าถงึบรกิาร

ทางการศกึษาได้อย่างทัว่ถงึ ได้แก่ กลุม่ผูม้รีายได้ต�า่สดุ ร้อยละ ๑๐  

ของประชากรมีระดับการศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ถงึร้อยละ ๙๔ และเมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างชายหญงิ กลุม่เดก็ชาย 

มีแนวโน้มที่จะไม่ประสบผลส�าเร็จในการเรียนและเสี่ยงต่อ 

การออกกลางคัน 
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		 ๓.	ด้านการบริหารจัดการ	
  แม้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปี พ.ศ. 

๒๕๔๙-๒๕๕๒ โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับ

ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจะได้รับการรับรอง 

ถึงกว่าร้อยละ ๘๐
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 แต่การกระจายอ�านาจการบริหารการจัดการสู่ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังท�าได้น้อย๑ สถานศึกษา

ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมสูงในการจัดการศึกษามีเพียง 

ร้อยละ ๑๗๒ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทย เมื่อ

จัดล�าดับแล้วถือว่าต�่า โดยเมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย 

ด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่อันดับ 

๕๒ จาก ๕๗ ประเทศที่เข้าร่วมรับการประเมินสมรรถนะ

ในการแข่งขันด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๒ รัฐบาลได้จัดสรร 

งบประมาณให้ในสัดส่วนที่สูง แต่ประสิทธิภาพการใช้จ่าย 

อยู่ในเกณฑ์ต�่า๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษา จึงมี

ข้อสังเกตดังนี้

๑ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๒). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑). สิ่งพิมพ์ สกศ. ล�าดับที่ ๕๗/๒๕๕๒.
๒ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๕). รายงานการวิจัยการประเมินศักยภาพและ 

ความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษา.  

สิ่งพิมพ์ สกศ. ล�าดับที่ ๑๗/๒๕๕๕.
๓ วิทยากร เชียงกูล. (๒๕๕๓). สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒: บทบาทการศึกษากับ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม. ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๑๘/๒๕๕๓.
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  ๓.๑ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ส่วนใหญ ่

ให้ความส�าคญัด้านวชิาการน้อยกว่างานด้านอืน่ ดังนัน้ การพฒันา 

ผู ้บริหารการศึกษาและผู ้บริหารสถานศึกษามีความจ�าเป็น 

อย่างสูงยิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนควรมีการสร้าง 

ความเข้มแขง็ต่อองค์คณะบคุคล ทัง้ในส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

และสถานศึกษาเช่นกัน 

  ๓.๒ ความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 

ภาครฐั และเอกชนมีความส�าคัญต่อการส่งเสริมการจดัการศกึษา 

ซึง่จะน�าไปสูก่ารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ดังน้ัน จงึควรเน้น

การสร้างแรงจูงใจ เช่น การลดหย่อนภาษี การประชาสัมพันธ์

เชิดชูเกียรติ เป็นต้น

  ๓.๓ การมกีลไกที่ให้ทกุภาคฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วม

รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทั้งระบบการประเมินผล 

การท�างานของครู ผู้บริหาร และกลไกการรายงาน การติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพสถานศกึษา โดยผูป้กครอง ชมุชน และส่วนกลาง  

จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

สูงขึ้นได้๑

๑ ดิลกะ ลัทธิพิพัฒน์ (๒๕๕๕). ผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อ 

สมัฤทธผิลของนกัเรยีนไทย เอกสารน�าเสนอในการสมัมนาวชิาการประจ�าปี ๒๕๕๔ “ยกเครือ่ง 

การศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง” น�าเสนอในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมจัด 

โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา ส�านักงานปฏิรูป และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
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  ๓.๔ โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ ตาม 

จ�านวนประชากรไทยที่มีแนวโน้มลดลง นโยบายการบริหาร 

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความชัดเจน มั่นคงต่อเนื่อง จึงเป็น

สิ่งส�าคัญยิ่ง

  ๓.๕ การกระจายอ�านาจการบริหารจัดการสู่ส�านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา ควรเน้นหลกัการส�าคญั ดงันี้

    ๑) มุ่งสนับสนุนการท�างานลงสู่ระดับห้องเรียน

และสถานศึกษาให้มากที่สุดตามหลักการพัฒนาการศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยเน้นระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

รวมถงึการนิเทศ ช่วยเหลอื ติดตามความก้าวหน้าของสถานศกึษา

เป็นรายโรง และการช่วยเหลือแก้ไขการท�างานของสถานศึกษา 

หากไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู ้เรียน 

ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

    ๒) มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูล 

ผลการประเมินคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกเป็นฐาน 

การพัฒนา 
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   ๓) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ตัดสินใจด�าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายและ 

เป้าหมายที่ส่วนกลางก�าหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์

ผลงาน (Creation) และการมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

   ๔) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มุ่งเน้นการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที ่

การศึกษาและสถานศึกษา น�ามาซึ่งผลลัพธ์ทางการศึกษา  

ตามเป้าหมาย

  ๓.๖ หน่วยงานทุกระดับบูรณาการการจัดการศึกษา 

และการใช้ทรพัยากรร่วมกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  ตลอดจนเสรมิสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัวเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
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	 ๔.	ความสามารถในการแข่งขัน	
  กุญแจส�าคัญในการแข่งขันในเวทีโลก คือ คุณภาพ

และสมรรถภาพของคนไทยทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันา 

เด็กไทยให้มีความพร้อมรองรับการเป็นสมาชิกประชาคม

อาเซียนในปี ๒๕๕๘ คุณภาพและสมรรถภาพดังกล่าว หมายถึง  

ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิดค�านวณ คิดวิเคราะห์  
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ความสามารถทางเทคโนโลยี และการสื่อสารด้วยภาษา 

ต่างประเทศ ทั้งภาษาสากลและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน  

เป็นต้น นอกจากนี ้เดก็ไทยควรมทีกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่๒๑  

ได้แก่ ความรู้ในวิชาแกนตามศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะชีวิตและ 

ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม และทักษะ 

ทางข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี๑ พร้อมทั้งทักษะชีวิตในระบบ 

เศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

สถานการณ์รุนแรงและภัยพิบัติต่าง ๆ ความท้าทายดังกล่าว  

เป็นแรงผลักดันให้การศึกษาไทยต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

โดยการเรียนรู้ยุคใหม่ต้องสอนให้น้อยลงและเรียนรู้ให้มากขึ้น  

ให้ความส�าคัญกับทักษะมากกว่าสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียน 

เป็นผู้ชี้ทิศทางการเรียนรู้ เรียนแบบร่วมมือกัน เรียนกันเป็นทีม 

และประเมินผลแบบใหม่ โดยถามวิธีคิด ประเมินเป็นทีม และ

ข้อสอบไม่เป็นความลับ แต่เป็นตัวกระตุ้นให้เรียนรู้๒ 

๑ วจิารณ์ พานชิ. (๒๕๕๕). การจดัการเรยีนรูส้�าหรบัศตวรรษที ่๒๑. วนัที่ได้รบัข้อมลู ๒๐ ตลุาคม  

๒๕๕๕. จากแหล่งข้อมูล http://www.scbfoundation.com/projects/wcms/userfiles/files/ 

moso_market3/Review_doc.pdf.
๒ วิจารณ์ พานิช. (๒๕๕๕)_____.
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  แต่ในปัจจบุนั การศึกษาไทยยงัไม่สามารถให้การศกึษา 

ที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีศักยภาพ 

ในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้ โดยผลการทดสอบระดับ

นานาชาติ ได้แก่ PISA ในปี ๒๐๐๖ และ ๒๐๐๙ ต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน๑ แม้แต่การพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์

ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทย 

มีดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ในอันดับที่ ๘๑ จากทั้งหมด ๑๓๔ 

ประเทศ ซึ่งเป็นล�าดับที่ต�่ากว่าอันดับความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจซึ่งได้อันดับที่ ๓๔ โดยประเทศไทย 

มีสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมต�่ากว่าประเทศที่มี

ประชากรและทรัพยากรใกล้เคียงกัน สะท้อนว่าประเทศไทย

พัฒนาน้อยกว่าประเทศอื่น ดังนั้น หากประเทศไทยไม่ปฏิรูป 

การศกึษา การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมอย่างจรงิจงั จะส่งผลให้

ความสามารถของประเทศไทยเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ  ในโลก  

ลดต�่าลงไปอีก๒ 

๑ โครงการ PISA ประเทศไทย. (๒๕๕๔). ปัจจัยท่ีท�าให้ระบบโรงเรียนประสบความส�าเร็จ 

กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
๒ วิทยากร เชียงกูล. (๒๕๕๓). สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒: บทบาทการศึกษา 

กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม. ศูนย์สารสนเทศทาง การศึกษา ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๑๘/๒๕๕๓.
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  จากข้อมูลข้างต้น รัฐบาลจึงก�าหนดนโยบายต่าง ๆ  

เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล�้าและ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

  • น โยบายรั ฐบาลตามค� า แถลงน โยบายของ 

คณะรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)  

แถลงต่อรัฐสภา ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และแผน 

การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นดังนี้

   ๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�าเนินการในปีแรก

    ๑.๒ ก�าหนดให้มีการแก้ไขปัญหาและป้องกัน

ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 

    ๑.๓ ป ้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

    ๑.๕ เร่งน�าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต 

และทรพัย์สนิของประชาชนกลบัมาสูพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

    ๑.๖ เร่งฟื ้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความ 

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

    ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่

สถานศึกษา 
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   ๒. นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

    ๔.๑ นโยบายการศกึษา โดย ๑) เร่งพฒันาคณุภาพ

การศึกษา ๒) สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง 

การศึกษาในสังคมไทย ๓) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ

ชั้นสูงอย่างแท้จริง ๕) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศกึษาให้ทดัเทยีมกบันานาชาต ิ๗) เพิม่ขดีความสามารถ

ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
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    ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

โดยลงทุนด้านบริการสุขภาพ

    ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

โดยน�าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม

และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

   ๓. นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การวิจัย และนวัตกรรม 

    โดยเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และ 

ครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
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  • ยุทธศาสตร์ประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ

การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเป็นการวางรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะยาวของประเทศ 

โดยเริม่ด�าเนนิการในปี ๒๕๕๖ ไปจนถงึปี ๒๕๖๑ และมอบหมาย
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ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการจัดท�าโครงการส�าคัญ 

(Flagship Project) ส�าหรับจัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการ เศรษฐกิ จและสั งคมแห ่ งชาติ ไปบู รณาการ 

ซึง่ประกอบด้วย ๔ ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้

ปานกลาง ๒) การลดความเหลื่อมล�้าที่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคน

เข้าถึงบริการสังคมที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ๓) การเติบโต

ที่ เป ็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท�าให้ทุกคนอยู ่ ในสังคมอยู ่ ใน

สภาวะแวดล้อมที่ดี และ ๔) การบริหารราชการแผ่นดินให้

สามารถบูรณาการการท�างานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์๑ 

๑ ค�าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗. นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 

นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร หน้า ๒.
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  • นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายใต้การบรหิารงานของนายจาตรุนต์ ฉายแสง รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

   ๑. เร่งปฏริปูการเรยีนรู ้ทัง้ระบบให้สมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั  

เพื่อให ้ผู ้ เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู ้ด ้วยตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและ 

การเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ และการพัฒนาครู ระบบ 

การทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

   ๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จ�านวนการผลิต

สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้ ความสามารถในการจัด 

การเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะ

ครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู

เพื่อขวัญและก�าลังใจ

   ๓. เร ่งน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน 

และการพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

   ๔. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน

เทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้ก�าหนดทักษะ ความรู ้ความสามารถ 

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้ เพือ่การมงีานท�า มคีวาม
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ก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ  

มีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนา 

สถานศกึษาในลกัษณะทวิภาคี เพือ่เพิม่สดัส่วนผูเ้รยีนอาชวีศกึษา

มากขึ้น

   ๕. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 

เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และการจักสรร 

ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ระดับโลก

   ๖. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัด

และสนบัสนนุการศกึษามากขึน้ โดยรฐัก�ากบั ควบคมุเท่าทีจ่�าเป็น 

เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน

   ๗. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมี 

คุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ ่มอายุ โดยรัฐก�ากับ ควบคุม 

เท่าที่จ�าเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน

   ๘. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  

อัตลักษณ์ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ 

ความส�าคัญกับความปลอดภัย การสร้างขวัญก�าลังใจให้กับ

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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 นอกจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข ้างต ้น ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ได้ก�าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) รายละเอียดตามภาคผนวก ก และ ข  

และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของ

กระทรวงศึกษาธกิาร ทัง้นี ้ด้วยตระหนกัดว่ีาการศกึษายงัมโีอกาส 

พัฒนาได้ในสังคมไทย เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองยังคงคาดหวัง 

และให้ความส�าคัญอย่างสูงต่อการศึกษาของบุตรหลานของตน 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักว่า 

ในการปฏบิติังานในระยะต่อไป ต้องเน้นย�้าจดุเน้นที่ได้ด�าเนนิการ

ต่อเนื่องมาจากปี ๒๕๕๖ และพัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นที่เป็น

ความท้าทายต่าง ๆ โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
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วิสัยทัศน์

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กร

หลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

สู่มาตรฐานสากล๑ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐาน

ของความเป็นไทย 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

๑ มาตรฐานสากล รวมถึงผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพวิสัยทัศน์ได้มีการปรับเปลี่ยน

ให้ทันตามเหตุการณ์
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พันธกิจ

 พฒันาส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการศกึษาให้ประชากร

วัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มคีวามเป็นไทย และห่างไกลยาเสพตดิ มคีวามสามารถ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู ่คุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและ

กระจายอ�านาจตามหลักธรรมาภิบาล
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เป้าประสงค์

 ๑.  ผู ้ เ รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี

คุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

 ๔. ส� า นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา

มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อน

การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 ๕. ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส่วนกลาง 

ลดบทบาทและกระจายอ�านาจสู่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศกึษา รวมทัง้บรูณาการการท�างานภายในส�านกัต่าง ๆ  

 ๖. เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้รบั

การพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง
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ผลผลิต

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยังคง

ผลผลิตเดิมจ�านวน ๖ ผลผลิต ได้แก่

 ๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

 ๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

 ๓) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ๔) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา

สมรรถภาพ 

 ๕) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๖) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 โดยมีหน่วยก�ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�านวน ๑๘๓ เขต 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�านวน ๔๒ เขต 

และส�านกับริหารงานการศึกษาพเิศษซึง่มสีถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าว

สามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรบัการขับเคลือ่นนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 
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จุดมุ่งหมาย

 เพื่อมุ ่งสู ่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�าหนดจุดมุ่งหมาย ๔ ประการ คือ

 ๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

  ๑.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระ

วิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ เพิ่มศักยภาพนักเรียน

ด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

  ๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน อ่านออก 

เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดค�านวณที่ซับซ้อนขึ้น

  ๑.๓ นักเรยีนทกุคนมีความส�านึกในความเป็นชาตไิทย

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

  ๑.๔ สถานศกึษาทกุแห่งมรีะบบประกนัคณุภาพภายใน

ที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 ๒. การลดความเหลื่อมล�้าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

   ๒.๑ การพฒันาคุณภาพการศึกษาในพืน้ทีช่นบท ได้แก่ 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนดีประจ�าอ�าเภอ 

โรงเรียนดีศรีต�าบล และโรงเรียนขนาดเล็ก 

   ๒.๒ นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ

  ๒.๓ นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ นักเรียน 

ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และนักเรียนพิการในโรงเรียน 

เรียนร่วม ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 ๓. ผู ้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพอย่างสูงด้าน 

การจัดการเรียนรู้ 

   โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ยึดมั่น 

ในจรรยาบรรณ มีศักยภาพสูงด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบ

ผลส�าเร็จ โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา รวมทั้ง 

การส่งเสรมิให้มกีารระดมทรพัยากรจากองค์กรต่าง ๆ  เพือ่พฒันา

ครูและผู้บริหารตามความต้องการจ�าเป็นในระหว่างวันหยุดหรือ

ปิดภาคเรียน 
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 ๔. ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาปฏบัิตงิาน 

ตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 

   ๔.๑ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตาม

ความก้าวหน้าของสถานศึกษาและช่วยเหลอืแก้ไขการด�าเนนิงาน 

หากสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

  ๔.๒ สถานศึกษาบรหิารจดัการแบบมส่ีวนร่วมตามหลกั 

ธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือดูแลนักเรียน  

และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับสถานศึกษา 

 ๕. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ�านาจการบริหารจัดการ  

รวมทั้งบูรณาการการท�างาน

  ๕.๑ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บูรณาการการท�างานระหว่างส�านัก และส่งเสริมสนับสนุน 

การท�างานของหน่วยงานในสงักดั โดยลดบทบาทการสัง่การและ

เพิม่บทบาทในการช่วยเหลอื สนบัสนนุ นเิทศ ตดิตาม ประเมนิผล 

  ๕.๒ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บูรณาการการท�างานกับองค์กรภายนอกที่ร่วมจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อลดช่องว่างการท�างานระหว่างองค์กร
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จุดเน้นการดําเนินงาน

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก�าหนด

จุดเน้นการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแบ่ง

เป็น ๓ ส่วนดังนี้

ส่วนที่	๑	จุดเน้นด้านผู้เรียน

 ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส�าคัญ และความสามารถ

ทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Students’ 

Competencies) ดังต่อไปนี้

	 	 	๑.๑.๑ นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัย 

และเรียนรู้อย่างมีความสุข

   ๑.๑.๒ นัก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาป ีที่  ๖ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนจากการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) กลุม่สาระหลกั 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

   ๑.๑.๓ นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓ มคีวามสามารถ

ด้านภาษา ด้านค�านวณ และด้านการใช้เหตุผล
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   ๑.๑.๔ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ สามารถแสวงหา 

ความรู้ด้วยตนเอง

   ๑.๑.๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสมรรถนะ 

ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
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   ๑.๑.๖ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย  

๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 

 ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 

มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (Students’ 

Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้

   ๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี  

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

   ๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะ

การแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง

   ๑.๒.๓ นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท�างาน และสามารถปรับตัว 

เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
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 ๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม 

และพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with Special Needs)

   ๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นราย

บุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

   ๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษา 

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์

แห่งตน

   ๑.๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ 

ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐาน

ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ

   ๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษา 

โดยครอบครวั สถานประกอบการ องค์กรเอกชน และสถานศกึษา

ทางเลือกได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

   ๑.๓.๕ เดก็กลุม่ทีต้่องการการคุม้ครองและช่วยเหลอื 

เป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาด้วย 

รูปแบบที่หลากหลาย
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ส่วนที่	๒	จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ๒.๑ ครแูละบคุลากรทางการศกึษา สามารถพฒันาการจดั 

การเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Professional Development) 
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   ๒.๑.๑ ครแูละบคุลากรทางการศกึษา สามารถพฒันา 

การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก

   ๒.๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้  

ความสามารถตามมาตรฐานที่ก�าหนด และสามารถจัดการเรียน

การสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

   ๒.๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้

ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศสมาชกิอาเซยีนในการสือ่สาร 

อย่างน้อย ๑ ภาษา

   ๒.๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
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 ๒.๒ การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก�าลังใจ และแสดงศักยภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and 

Rewarding System)

   ๒.๒.๑ ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มขีวัญก�าลงัใจ 

ในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ

   ๒.๒.๒ ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มขีวัญก�าลงัใจ  

ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ

   ๒.๒.๓ ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มผีลงานการสอน 

ที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และ 

ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม

 ๒.๓ การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย  

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)

   ๒.๓.๑ ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มวีนิยั คณุธรรม  

จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

   ๒.๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ 

และอดุมการณ์ทีมุ่ง่พฒันาการศกึษาของชาต ิและเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่สังคม

   ๒.๓.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ 

ในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ส่วนที่	๓	จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

 ๓.๑ สถานศกึษาและส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา บรหิาร

จัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล 

การด�าเนินงาน (Participation and Accountability)
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   ๓.๑.๑ สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ

ภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต�่ากว่า

ค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ 

นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท�าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน

และเป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้สถานศึกษาท�าแผนพัฒนา 

เป็นรายโรงร่วมกบัผูป้กครอง ชมุชน และองค์กรอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

   ๓.๑.๒ สถานศกึษาบรหิารจดัการโดยมุง่การมส่ีวนร่วม  

ความรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม

   ๓.๑.๓ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ 

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วม 

และความรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม

   ๓.๑.๔ องค ์คณะบุคคลที่ เกี่ ยวข ้องกับการจัด 

การศึกษาด�าเนินการ และติดตามประเมินการด�าเนินการของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุด

คือคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ เพื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเอง 

อย่างเต็มศักยภาพ
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 ๓.๒ สถานศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จดัการศกึษาอย่างมคีณุภาพตามระดบัมาตรฐาน (Management  

with Quality and Standards)

   ๓.๒.๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น�าด้าน

คุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

   ๓.๒.๒ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 

ที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู ้น�าด้านคุณภาพการศึกษา 

ในภูมิภาคอาเซียน
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กลยุทธ์

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต จุดมุ่งหมาย 

และจดุเน้นข้างต้น ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

จึงก�าหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�านวน ๖ กลยุทธ์ 

ดังนี้

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย 

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศกึษาให้ทัว่ถงึครอบคลมุ

ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ

ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา

ตามแนวทางการกระจายอ�านาจทางการศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล 

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร

ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๖ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ป�จจัยสู่ความสําเร็จ

 นโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะส�าเร็จได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. การสร้างระบบสนบัสนนุส่งเสรมิทีเ่ชือ่มโยงการท�างาน

ของสถานศึกษาและครู กับการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียน

เป็นส�าคญั เช่น การปรบัหลกัสตูร การกระจายอ�านาจการบรหิาร

ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมและศักยภาพเหมาะสม

 ๒. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ

การจดัการศกึษา เช่น แทบ็เลต็พซี ีระบบอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู 

เป็นต้น

 ๓. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกกลุ ่มเป้าหมาย 

ทัง้กลุม่โรงเรยีนศนูย์กลางการศกึษาในภมูภิาค (Education Hub) 

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ ่มโรงเรียนสู ่มาตรฐานสากล 

กลุ่มโรงเรียนในฝัน กลุ่มโรงเรียนดีศรีต�าบล และกลุ่มโรงเรียน

ขนาดเล็กที่เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ

 ๔. การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยค�านงึถงึการสร้าง

ความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

 ๕. การส่งเสรมิให้บคุคลทีเ่กีย่วข้องและองค์กรต่าง ๆ  เข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ทั้งการระดม

ทรัพยากร การร่วมจัดการศึกษาและการช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

ทั้งการดูแลด้านพฤติกรรมและความก้าวหน้าทางวิชาการของ

นักเรียน 



ภำคผนวก ก
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ภาคผนวก	ก
สรุปสาระส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์	
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค  

เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ
 ๑) สร้างสงัคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมทีม่คีณุภาพ ทกุคน 

มีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ 

อย่างทั่วถึงและเท ่าเทียม มีโอกาสเข ้าถึงทรัพยากรและ 

กระบวนการยตุธิรรมอย่างเสมอภาค ทกุภาคส่วนได้รบัการเสรมิพลงั 

ให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร

จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

 ๒) พฒันาคณุภาพคนไทยให้มคีณุธรรม เรยีนรูต้ลอดชวีติ  

มทีกัษะและการด�ารงชวีติอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนั

ทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว 

รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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 ๓) พฒันาฐานการผลติและบรกิารให้เข้มแขง็และมคีณุภาพ

บนฐานความรู ้ความคดิสร้างสรรค์ และภมูปัิญญา สร้างความมัน่คง

ด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค

ให้เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม พร้อมสร้างความเชือ่มโยงกบัประเทศ

ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส ่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง

สร้างภูมิคุ ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค์
 ๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

 ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม

ท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จรยิธรรม และสถาบนั

ทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

 ๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้า

และบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 

การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น�าไปสู่การเป็น

สังคมคาร์บอนต�่า 

 ๔) เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐาน

ที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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เป้าหมายหลัก	
 ๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทย

เพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล�้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู ่ใต้เส้น 

ความยากจนลดลง และดชันภีาพลกัษณ์การคอรร์ปัชัน่ไม่ต�่ากว่า 

๕.๐ คะแนน 

 ๒) คนไทยมีการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น  

มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง 

มากขึ้น 

 ๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

ของประเทศ ให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต�่ากว่า 

ร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิ 

ของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต�่ากว่า

ร้อยละ ๔๐.๐ 

 ๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่ม

ประสทิธภิาพการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้เพิม่พืน้ที่

ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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ตัวชี้วัด	
 ๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วน

รายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับ

กลุม่ทีม่รีายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สดัส่วนผูอ้ยู่ใต้เส้นความยากจน 

สดัส่วนแรงงานนอกระบบทีส่ามารถเข้าถงึการคุม้ครองทางสงัคม 

และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

 ๒) จ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับ

การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึง 

โครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ�านวนบุคลากร

ด้านการวจิยัและพฒันา อตัราการป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ และดชันี

ความอบอุ่นของครอบครัว 

 ๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ 

ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการแข่งขัน 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 ๔) คุณภาพน�้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่

ประเทศ และสดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหวัเปรยีบเทยีบ

กบัล�าดบัขัน้การพฒันาทีแ่สดงโดยผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ต่อหัว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
 ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความ

ส�าคัญกับ 

  ๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  

มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน  

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่ง 

มากข้ึน ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม  

ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ 

และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร

และการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ  

ส ่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร ้าง 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้ง

ยกระดบัคณุภาพระบบการคุม้ครองทางสงัคมให้ครอบคลมุทกุคน

อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ�าเป็น 
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  ๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให ้ทุกคนตามสิทธิ 

ขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจในการพฒันาประเทศ มุง่พฒันา

ระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง 

อย่างเท่าเทยีมและทัว่ถงึ การจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัของผูม้รีายได้น้อย 

การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ

ระบบการออมทีห่ลากหลาย เสรมิสร้างเจตคตด้ิานความเสมอภาค 

ระหว่างหญงิและชาย และพฒันาระบบฐานข้อมลูในการคุม้ครอง

ทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถ 

เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่ม

ทางเลอืกการใช้ชวีติในสงัคมและมส่ีวนร่วมในเชิงเศรษฐกจิ สงัคม 

และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี ให้ทุกคนสามารถ

แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและ 

ขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชน 

ด้วยตนเอง สนบัสนนุการรวมกลุม่อาชพีทีส่อดคล้องกบัศกัยภาพ

ของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนา 

มาตรฐานระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภค เพิม่ช่องทางการเข้าถงึข้อมลู 

และองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรี 

ในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ 

ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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  ๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม 

ให ้มีคุณค ่าร ่วมและตระหนักถึงผลประโยชน ์ของสังคม  

และเสริมสร้างการบรหิารราชการแผ่นดินทีม่ปีระสิทธภิาพ โปร่งใส 

มรีะบบตรวจสอบและการรบัผดิชอบทีร่ดักมุ โดยสร้างค่านยิมใหม่  

ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เน้ือเชื่อใจและเกื้อกูลกัน 

ในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาล น�าไปสู่ 

การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบ 

บริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ�านาจ 

การตรวจสอบ ที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มี

คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิด  

รับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตย 

ของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและ 

เพิม่ช่องทางในการรบัข้อร้องเรยีนและให้ความช่วยเหลอืเยยีวยา

แก่ผู ้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม  

รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและ 

ท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
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 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู ่สังคมแห่งการเรียนรู ้ 

ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับ 

  ๒.๑ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ ้มกันต่อ 

การเปลีย่นแปลง มุ่งพฒันาคุณภาพคนไทยทกุช่วงวยั สอดแทรก 

การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรม

การเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด

สร้างสรรค์ ปลกูฝังการพร้อมรบัฟังความคดิเหน็จากผูอ้ืน่ และจติใจ 

ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ 

ในศาสตร์วทิยาการให้สามารถประกอบอาชพีได้อย่างหลากหลาย  

สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อม 

สู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร ้างจิตส�านึกให ้คนไทย 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน  

สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  

เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ 

และภัยพิบัติ 
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  ๒.๒ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด ้านสุขภาพ 

อย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสรมิสขุภาวะคนไทยให้มคีวามสมบูรณ์ 

แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม  

ในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู ่กับ

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้ง 

การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  

ให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจน 

การใช้มาตรการ การเงิน การคลัง เพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  

และยั่งยืน 

  ๒.๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแส

สังคมให้การเรียนรู ้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู ้  

รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู ้ร ่วมกัน 

ของคนต่างวยั ควบคูก่บัการส่งเสรมิให้องค์กร กลุม่บคุคล ชมุชน 

ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือก 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน และสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก ่อให้เกิด 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  ๒.๔ การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของสถาบันทางสังคม  

เป ็นการเสริมสร ้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของ 

สถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยม 

ให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่าง 

ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้ง 

ทางความคดิ และสร้างความเป็นเอกภาพในสงัคม สร้างเครอืข่าย 

ความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ

ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน 

ในการเรยีนรูป้ระวัติศาสตร์ วฒันธรรม และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร
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 ๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคง 

ของอาหารและพลังงาน ให้ความส�าคัญกับ 

  ๓.๑ การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นฐานการผลติ 

ภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม 

วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

  ๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต

ภาคเกษตร สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ

สภาพพื้นที่ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยกีารผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมให้แก่เกษตรกร

อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

  ๓.๓ การสร ้างมูลค ่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชน 

ในการสร้างมลูค่าเพิม่สนิค้าเกษตร อาหาร และพลงังาน ส่งเสรมิ

สถาบนัการศกึษาในพืน้ที่ให้ร่วมท�าการศกึษาวจิยักบัภาคเอกชน 

  ๓.๔ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนา

พลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริม 

ให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน 

เพิม่ขึน้ ส่งเสรมิให้เกษตรกรท�าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยัง่ยนื 

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สนบัสนนุให้มกีารจดัการ 

และเผยแพร่องค์ความรูแ้ละการพฒันาด้านอาหารศกึษาทกุรปูแบบ 
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อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค

ที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่าย

การผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน�าวัตถุดิบทางการเกษตร ที่ผลิตได ้

ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทนในชุมชน 

  ๓.๕ การสร ้างความมั่นคงด ้านพลังงานชีวภาพ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  

ด้วยการปลกูจติส�านกึในการใช้พลงังานชวีภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ

และคุ้มค่า 

  ๓.๖ การปรบัระบบบรหิารจดัการภาครฐัเพือ่เสรมิสร้าง 

ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของ

เกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและวางแผนการผลิต

ทางการเกษตร ปรับกระบวนการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท�างานอย่างจริงจัง 

ทัง้ในส่วนกลางและระดบัพืน้ที ่พฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ

ด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึง 

การบรโิภค พฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาด้านการเกษตร  

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและ

ทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคง 

ด้านอาหารและพลังงาน 
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 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ

ในภมูภิาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม ให้ความส�าคญั

กับ 

  ๔.๑ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ

และเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  ๔.๒ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ภาคกีารพฒันาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชมุชนท้องถิน่ ส่งเสรมิ

ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย

ที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค

 



ภำคผนวก ข
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ภาคผนวก	ข
วัตถุประสงค์และแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙)

 เป็นกรอบการด�าเนินการตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา

ในทศวรรษที่สอง และการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งได้

ก�าหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย๑ ดังนี้

 วัตถุประสงค์ ๑ พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล  

เพื่อเป็นฐานของการพัฒนา 

	 �	แนวนโยบาย ๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 

การเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

	 �	แนวนโยบาย ๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียน 

มีศลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรม ค่านิยม มจีติส�านึก และมคีวามภมูใิจ 

ในความเป็นไทย มรีะเบยีบวนิยั มจีติสาธารณะ ค�านึงถงึประโยชน์

ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้าน

การซื้อสิทธิ์ขายเสียง

	 �	แนวนโยบาย ๑.๓ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้

ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึง

บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร

๑ ส�านกงัานเลขาธกิารสภาการศึกษา (กรกฎาคม ๒๕๕๓) แผนการศึกษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรงุ  

(พ.ศ. ๒๕๕๒-ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)      

กรุงเทพฯ: สกศ. พิมพ์ครั้งที่ ๓.
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	 �	แนวนโยบาย ๑.๔ ผลติและพฒันาก�าลงัคนให้สอดคล้อง

กบัความต้องการของประเทศ และเสรมิสร้างศกัยภาพการแข่งขัน

และร่วมมือกับนานาประเทศ

	 �	แนวนโยบาย ๑.๕ พัฒนามาตรฐานและระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

	 �	แนวนโยบาย ๑.๖ ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 วัตถุประสงค์ ๒ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม 

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

	 �	แนวนโยบาย ๒.๑ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาอบรม และ 

เรยีนรูข้องสถาบนัศาสนา และสถาบนัสงัคม ทัง้การศกึษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

	 �	แนวนโยบาย ๒.๒ ส่งเสรมิสนับสนนุเครอืข่ายภมูปัิญญา 

และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา 

เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต

	 �	แนวนโยบาย ๒.๓ ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่สร้าง 

องค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สิน ทางปัญญา พัฒนาระบบ

บริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์
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 วัตถุประสงค์ ๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม 

เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม คุณธรรม 

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

	 �	แนวนโยบาย ๓.๑ พัฒนาและน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 �	แนวนโยบาย ๓.๒ เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

โดยเร่งรัดกระจายอ�านาจการบริหาร และจัดการศึกษาไปสู ่

สถานศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

	 �	แนวนโยบาย ๓.๓ ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของ

ภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วน ของสังคม

ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

	 �	แนวนโยบาย ๓.๔ ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 

และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 �	แนวนโยบาย ๓.๕ ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับ

การเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ ขณะเดยีวกนัสามารถอยูร่่วมกนั

กับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน



ภำคผนวก ค
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ภาคผนวก	ค
เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายการปฏิรูป

การศึกษาไทยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑๑ ก�าหนดไว้ ดังนี้ 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๑ คนไทยและการศึกษาไทย 

มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ

ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐

 ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์เพิม่ขึน้ เป็นไม่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่นานาชาต ิ(ผลทดสอบ 

PISA)

 ๑.๓ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓  

ต่อปี

 ๑.๔ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓  

ต่อปี

 ๑.๕ สัดส ่วนผู ้ เ รียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษา : สามัญศึกษาเป็น ๖๐ : ๔๐

๑ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) กรุงเทพฯ: สกศ.).
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 ๑.๖ ผู้ส�าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับ

สากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 ๑.๗ จ�านวนปีการศึกษาเฉลีย่ของคนไทย (อาย ุ๑๕-๕๙ ปี)  

เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปี

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๒ คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 ๒.๑ ผูเ้รียนทกุระดับการศึกษา ไม่ต�า่กว่าร้อยละ ๗๕ มทีกัษะ 

ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ๒.๒ อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ ๑๕-๖๐ ปี)  

เป็นร้อยละ ๑๐๐

 ๒.๓ ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 

ร้อยละ ๑๐

 ๒.๔ คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา

ท�างานโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที

 ๒.๕ สดัส่วนผูท้ี่ใช้อนิเทอร์เน็ตเพือ่การเรยีนรูต่้อประชากร

อายุ ๖ ปี ขึ้นไป เป็นร้อยละ ๕๐

 เป้าหมายยทุธศาสตร์ข้อ ๓ คนไทยใฝ่ด ี: มคีณุธรรมพืน้ฐาน  

มีจิตส�านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  

มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

 ๓.๑ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๗๕  

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง
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 ๓.๒ จ�านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด�าเนินคดี โดย

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี

 ๓.๓ จ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปีที่ตั้งครรภ์ลดลง

ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

 ๓.๔ จ�านวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติด

ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี

 ๓.๕ สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู ้อื่นและสังคม อย่างสม�่าเสมอ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๔ คนไทยคิดเป็น ท�าเป็น 

แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ

ในการสื่อสาร

 ๔.๑ ผู ้เรียนในระดับการศึกษา ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสร้างสรรค์

 ๔.๒ ผูส้�าเรจ็การอาชวีศกึษาและการอดุมศกึษา มสีมรรถนะ

เป็นทีพ่งึพอใจของผูใ้ช้ และมีงานท�าภายใน ๑ ปี รวมทัง้ประกอบ

อาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

 ๔.๓ ก�าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป 

เพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ ๖๕ และมสีมรรถนะทางวิชาชพีตามมาตรฐาน



ภำคผนวก ง
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ภาคผนวก	ง
ทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

 ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการก�าหนดทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ 

ผู ้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งก�าหนดปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ไว้ ๖ ประการ คือ

 ๑. เน้นวชิาแกน ตามนโยบายการศกึษาของประเทศต่าง ๆ   

ทั้งน้ี จุดเน้นของวิชาหลักต้องเป็นการสอนที่มากกว่าการให้มี

ความรู้ที่จ�าเป็น แต่ควรเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งด้วย

 ๒. เน้นท่ีทักษะการเรียนรู ้ ในสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 

ทักษะ ๓ ประเภท คือ ทักษะด้านข้อมูลและการสื่อสาร 

(Information and Communication Skills) ทักษะทางการคิด 

และการแก ้ป ัญหา (Thinking and Problem-solving)  

และทักษะของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการพึ่งพาตนเองได้ 

(Interpersonal and Self-directional)

 ๓. ใช้เคร่ืองมือของศตวรรษที่ ๒๑ ในการพัฒนาทักษะ 

การเรียนรู ้ ได้แก่ เทคโนโลยีด ้านข้อมูลและการสื่อสาร  

ทั้งคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือ 

เกี่ยวกับเสียง ภาพ และสื่ออื่น ๆ รวมทั้งสื่อประสม

 ๔. สอนและเรียนรู้ในบริบทของศตวรรษที่ ๒๑ โดยครู

สามารถน�าบรบิทในชวีติประจ�าวนัมาสูห้่องเรยีน หรอืน�านักเเรยีน 

ออกไปเรียนรู้บริบทนอกห้องเรียนก็ได้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

บริบทต่าง ๆ ของสังคมอย่างแท้จริง
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 ๕. สอนและเรียนรู ้ในเนื้อหาของศตวรรษที่ ๒๑ โดย 

ในสหรัฐอเมริกาเน้นเนื้อหา ๓ หัวข้อ คือ ความตระหนัก 

ในการเป็นส่วนหนึ่งของโลก (Global Awareness) การเข้าใจ 

การเงินเศรษฐศาสตร์และธุรกิจและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

(Financial, Economics and Business Literacy) การเข้าถึง

ความเป็นพลเมือง (Civic Literacy)

 ๖. ใช้การวัดผลประเมินผลของศตวรรษที่ ๒๑ ในการวัด 

ทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ ๒๑ โดยการทดสอบระดับชาติ

ใช้วัดวิชาแกนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับ

การวัดผลประเมินผลในห้องเรียน โดยการวัดผลประเมินผล 

ในห้องเรียนต้องเข้มแข็งและบูรณาการกับกระบวนการเรียน 

การสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ โดยการให้ผลสะท้อนทันท ี

และช่วยนกัเรยีนเรยีนรูว้ชิาแกนและทักษะส�าหรบัศตวรรษที ่๒๑ ได้
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 แสดงให้เห็นดังภาพต่อไปนี้

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Bellanca and Brandt (๒๐๑๑) ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษา

 เพื่อทศวรรษที่ ๒๑. แปลจาก 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn

 แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ หน้า ๓๔.

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

วิชาแกนและแนวคิดส�าคัญ
ในศตวรรษที่ ๒๑

มาตรฐาน
และการประเมิน

หลักพัฒนาทางวิชาชีพ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

หลักสูตรและการสอน

ทักษะด้าน
สารสนเทศ 
สื่อ และ

เทคโนโลยี

ทักษะชีวิต
และ

การท�างาน
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

นางเบญจลักษณ์ น�้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

คณะท�างาน

นายอ�านาจ วิชยานุวัต ิ ผูอ้�านวยการส�านกันโยบายและแผนการศึกษาข้ันฐาน

นางณรี สุสุทธิ รองผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน

  การศึกษาขั้นฐาน

นางกฤษณา สว่างแสง ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางกุสุมา ไฟนสตีน ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางปัทมา ปันทวังกูร ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางจรินทร พุ่มพวง ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิโรจน์ ธานมาศ ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพงศ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์ ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวสุกัลยา ปาสาบุตร ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณาธิการ

นางกฤษณา สว่างแสง ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางปัทมา ปันทวังกูร ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพงศ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์ ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ป�งบประมาณ พ.ศ. 
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