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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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นโยบาย

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดพิมพ์โดย

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. ๒๕๖๒

จำ�นวนพิมพ์

๓๕,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด
๗๙ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑
นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คำ�นำ�
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจ
ที่สำ�คัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้อง
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวนิ ยั รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดทีถ่ กู ต้อง
มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
และอนุรกั ษ์ภาษาท้องถิน่ มีนสิ ยั รักการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบกำ�หนดนโยบายสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ตามเอกสารฉบับนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน
ที่ มี ส่ ว นให้ ข้ อ เสนอแนะและผลั ก ดั น ให้ น โยบายสำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
คำ�นำ�
ส่วนที่ ๑ บทนำ�
๑. การน้อมนำ�ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
๒. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ส่วนที่ ๒ นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ก. บทนำ�
ข. วิสัยทัศน์
ค. พันธกิจ
ง. เป้าหมาย
จ. นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หน้า
๑
๓
๑๓
๑๕
๑๖
๑๙
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๒
๒๘
๔๖
๕๒
๕๙

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คำ�สั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๓. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๔. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
๕. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
๖. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๗. การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. คณะทำ�งาน

๖๙
๗๐
๗๒
๗๕
๗๗
๗๙
๘๔
๙๐
๙๗

ส่บทนำวนที� ่ ๑
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การน้อมนำ�ศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติ
“ศาสตร์พระราชา” ตำ�ราแห่งชีวิต
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วในรายการ
“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดั ง นี้ “ด้ ว ยสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่ ง ตั้ ง ใหม่ เ ฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในโอกาสนีผ้ มขออัญเชิญกระแสพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร อั น มี ใจความสำ � คั ญ เป็ น สิ ริ ม งคล
แก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควร
ได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำ�ไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า...
“...ขอให้ น้ อ มนำ � ศาสตร์ พ ระราชา” แห่ ง องค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำ�ริ
และแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
พระราชกรณียกิจทีท่ รงปฏิบตั มิ าสำ�หรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
การประกอบกิจการ และการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตรประจำ�วัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง
และเป็น “แสงสว่างนำ�ทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพื่อสนอง
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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พระราชปณิธาน และเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนชาวไทยทัง้ ปวง อย่างไรก็ตาม
การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูล
ที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และ
มีเหตุผล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น นอกจากจะเป็นเสมือน “บททดสอบ
บทเรียน” แล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่ช่วย “เพิ่ม” ความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย
ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้น
ทีจ่ ะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศล
กับตนเองด้วย...” นะครับ
“ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำ�ราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจาก
ประสบการณ์ จากการทรงงาน ทีท่ �ำ ให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ
มาได้ทกุ มิติ ผมขอชืน่ ชมสือ่ ทุกแขนงทีไ่ ด้น�ำ เสนอในรูปแบบต่าง ๆ สูส่ ายตาประชาชน
และเยาวชนรุน่ ใหม่ให้รบั รูเ้ ข้าใจได้ลกึ ซึง้ และถ่องแท้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ สามารถน้อมนำ�
ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
๒๓ หลักการทรงงานพระบาทสมเด็พระเจ้าอยูห
่ วั รัชกาลที่ ๙
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วย
ทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำ�เนินชีวิต และ
การทำ�งานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์
ถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพของพระองค์ และมี ค วามสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้ ซึง่ แนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙
มี ค วามน่ า สนใจที่ ส มควรนำ � มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ชี วิ ต การทำ � งานเป็ น อย่ า งยิ่ ง
หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถนำ�หลักการ
ทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้
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๑) จะทำ�อะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น
ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้
รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำ�ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย
๒) ระเบิดจากภายใน
จะทำ�การใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความ
เข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากทำ�  ไม่ใช่การสั่งให้ทำ�  คนไม่เข้าใจ
ก็อาจจะไม่ทำ�ก็เป็นได้ ในการทำ�งานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง
เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป
๓) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น
ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน
เมือ่ สำ�เร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรือ่ ย ๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์
ใช้กับการทำ�งานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทำ�
จากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทำ� ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน
มั น ไม่ ไ ด้ แ ก้ อ าการจริ ง แต่ ต้ อ งแก้ ปั ญ หาที่ ทำ � ให้ เราปวดหั ว ให้ ไ ด้ เ สี ย ก่ อ น
เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…”
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๔) ทำ�ตามลำ�ดับขั้น
เริ่ ม ต้ น จากการลงมื อ ทำ � ในสิ่ ง ที่ จำ � เป็ น ก่ อ น เมื่ อ สำ � เร็ จ แล้ ว
ก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำ�เป็นลำ�ดับต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำ�ตาม
หลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสำ�เร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มต้นจาก
สิ่งที่จำ�เป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็น
เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจำ�เป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน
แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ราษฎรสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศ
จำ�เป็นต้องทำ�ตามลำ�ดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา เมือ่ ได้พนื้ ฐานทีม่ นั่ คงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบตั ไิ ด้แล้วจึงค่อย
สร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำ�ดับต่อไป…” พระบรม
ราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
๕) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒนาใด ๆ ต้องคำ�นึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น
ว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรม
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตาม
ภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือ
นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ� เข้าไป
ดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้
ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
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๖) ทำ�งานแบบองค์รวม
ใช้วธิ คี ดิ เพือ่ การทำ�งาน โดยวิธคี ดิ อย่างองค์รวม คือการมองสิง่ ต่าง ๆ
ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้น
และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
๗) ไม่ติดตำ�รา
เมื่อเราจะทำ�การใดนั้น ควรทำ�งานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและ
สถานการณ์นนั้ ๆ ไม่ใช่การยึดติดอยูก่ บั แค่ในตำ�ราวิชาการ เพราะบางทีความรูท้ ว่ มหัว
เอาตั ว ไม่ ร อด บางครั้ ง เรายึ ด ติ ด ทฤษฎี ม ากจนเกิ น ไปจนทำ � อะไรไม่ ไ ด้ เ ลย
สิ่งที่เราทำ�บางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
จิตวิทยาด้วย
๘) รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้
หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำ�ได้เอง
หาได้ในท้องถิน่ และประยุกต์ใช้สงิ่ ทีม่ อี ยูใ่ นภูมภิ าคนัน้ มาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ตอ้ ง
ลงทุ น สู ง หรื อ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ยุ่ ง ยากมากนั ก ดั ง พระราชดำ � รั ส ตอนหนึ่ ง ว่ า
“…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัด
งบประมาณ…”
๙) ทำ�ให้ง่าย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศ
ตามแนวพระราชดำ�ริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำ�คัญอย่างยิ่งคือ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยูข่ องประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทำ�ให้งา่ ย”
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๑๐) การมีส่วนร่วม
ทรงเป็ น นั ก ประชาธิ ป ไตย ทรงเปิ ด โอกาสให้ ส าธารณชน
ประชาชนหรือเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สำ�คัญทีส่ ดุ จะต้อง
หัดทำ�ใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งการวิพากษ์
วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์
อันหลากหลายมาอำ�นวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำ�เร็จที่สมบูรณ์
นั่นเอง”
๑๑) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
ดังพระราชดำ�รัสตอนหนึง่ ว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพือ่ ส่วนรวม
อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำ�คาญด้วยซํ้าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยูเ่ รือ่ ยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คดิ ว่าคนทีใ่ ห้
เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถ
ที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
๑๒) บริการที่จุดเดียว
ทรงมี พ ระราชดำ � ริ ม ากว่ า ๒๐ ปี แ ล้ ว ให้ บ ริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว :
One Stop Service” โดยทรงเน้นเรือ่ งรูร้ กั สามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๑๓) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติ
และต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติ
อย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
เราด้วย
๑๔) ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงนำ�ความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
มาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติ
เข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบำ�บัดนํ้าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติ
ให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในนํ้า
๑๕) ปลูกป่าในใจคน
การจะทำ�การใดสำ�เร็จต้องปลูกจิตสำ�นึกของคนเสียก่อน ต้องให้
เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กบั สิง่ ทีจ่ ะทำ�…. “เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจ
คนเสียก่อน แล้วคนเหล่านัน้ ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้
ด้วยตนเอง”
๑๖) ขาดทุนคือกำ�ไร’
หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อ
พสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทำ�อันมีผลเป็นกำ�ไร คือ
ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
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๑๗) การพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดำ�ริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
ด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำ�รงชีวิตได้ต่อไป
แล้วขัน้ ต่อไปก็คอื การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยูใ่ นสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม
และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
๑๘) พออยู่พอกิน
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน
แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดำ�รัส
ชี้แนะแนวทางการดำ�เนินชีวิตให้ดำ�เนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้น
และสามารถดำ � รงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล
องค์กร และชุมชน
๒๐) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ ที่ มี ค วามสุ จ ริ ต และบริ สุ ท ธิ์ ใจ แม้ จ ะมี ค วามรู้ น้ อ ย ก็ ย่ อ ม
ทำ � ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ส่ ว นรวมได้ ม ากกว่ า ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ม าก แต่ ไ ม่ มี ค วามสุ จ ริ ต
ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
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๒๑) ทำ�งานอย่างมีความสุข
ทำ�งานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำ�อย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้
แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการทำ�งานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว
หรื อ จะทำ � งานโดยคำ � นึ ง ถึ ง ความสุ ข ที่ เ กิ ด จากการได้ทำ � ประโยชน์ ใ ห้กับผู้อื่ น
ก็สามารถทำ�ได้ “…ทำ�งานกับฉัน ฉันไม่มอี ะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน
ในการทำ�ประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
๒๒) ความเพียร
การเริ่มต้นทำ�งานหรือทำ�สิ่ง ใดนั้นอาจจะไม่ได้มีค วามพร้อม
ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่น พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”
กษัตริยผ์ เู้ พียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝัง่ ก็จะว่ายนํา้ ต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะ
ตกเป็นอาหารปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมนํ้า
๒๓) รู้ รัก สามัคคี
		
l รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
		
l รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก
ที่จะลงมือทำ� ลงมือแก้ไขปัญหานั้น
		
l สามั ค คี คื อ การแก้ ไขปั ญ หาต่ า ง ๆ ไม่ ส ามารถลงมื อ ทำ �
คนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
๓. มีงานทำ� มีอาชีพ
๔. เป็นพลเมืองดี
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๑. มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง
๒. ยึดมั่นในศาสนา
๓. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม
๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว
๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

13

๓. มีงานทำ� มีอาชีพ
๑ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรม
ในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน ทำ�จนงานสำ�เร็จ
๒. การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตอง
มีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำ�งานเปน และมีงานทำ�ในที่สุด
๓. ตอ งสนับสนุนผูส �ำ เร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ� จนสามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัว
๔. เป็นพลเมืองดี
๑. การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
๒. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการ ตองสงเสริม
ใหทุกคนมีโอกาสทำ�หนาที่เปนพลเมืองดี
๓. การเปนพลเมืองดีคือ
			“เห็นอะไรทีจ่ ะทำ�เพือ่ บานเมืองไดกต็ อ งทำ�” เชน งานอาสาสมัคร
งานบำ�เพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทำ�ดวยความมีนํ้าใจ และ
ความเอื้ออาทร”

14

Policy Fiscal Year 2019 Office of the Basic Education Commission

ส่นโยบาย
วนที่ ๒

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ก. บทนำ�
รั ฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๕๔ ว่า “รัฐต้องดำ�เนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตัง้ แต่กอ่ นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย”
และคำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรือ่ ง ให้จดั การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำ�สั่งไว้ในข้อ ๓ ว่า “ให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำ�เนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจ
ทีส่ �ำ คัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำ�เป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สูก่ ารเป็นคนไทย ทีม่ ที กั ษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผูป้ ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอืน่ ๆ โดยมีสมั มาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ทำ�การศึกษา วิเคราะห์
นโยบายการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องรั ฐ บาลจากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึง่ จะต้องนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้ประเทศไทยบรรลุวสิ ยั ทัศน์
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กำ�หนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในระยะ ๕ ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้
๑) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
๓) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำ�ลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำ�คัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด้ ว ย หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน (Education for All)
หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสว่ นร่วม
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม (All for Education) อี ก ทั้ ง ยึ ด ตามเป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)
ประเด็ น ภายในประเทศ (Local Issues) เช่ น คุ ณ ภาพของคนทุ ก ช่ ว งวั ย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได้
และวิ ก ฤติ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยนำ � ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (National Strategy)
มาเป็นกรอบความคิดสำ�คัญในการจัดทำ�แผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำ�หนดนโยบาย
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมทีจ่ ะเข้าสูย่ คุ ของการเปลีย่ นแปลงการจัดการศึกษา
ของประเทศครัง้ สำ�คัญทีจ่ ะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุม่ เป้าหมาย
ซึ่ ง หมายรวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจำ � เป็ น พิ เ ศษ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนสิ ยั รักการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ สูก่ ารเป็นคนไทย
และพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำ�เนินการ ดังนี้
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ข. วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
ค. พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมลํ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้
รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainalbe Development Goals : SDGs, 2030)
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๖. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการ และส่ ง เสริ ม ให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
มีความรู้ มีทกั ษะและคุณลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสขุ ภาวะทีเ่ หมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและ
พลโลกที่ดี
๒. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจำ�เป็นพิเศษ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครู เ ป็ น ผู้ เรี ย นรู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู มี ค วามแม่ น ยำ �
ทางวิ ช าการ และมี ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายตอบสนองผู้ เรี ย น
เป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
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๔. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม มีภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการ มีส�ำ นึกความรับผิดชอบ (Accountability)
และการบริหารแบบร่วมมือ
๕. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้
ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นสถานศึกษานำ�ร่อง
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
๖. สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารงานเชิ ง บู ร ณาการ
เป็นสำ�นักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำ�กับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
๗. สำ�นักงานส่วนกลางปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการทำ�งาน โดยกระจาย
อำ�นาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
จ. นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑. บทนำ�
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากลำ�บากในการบริหาร
จัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ
ในระยะยาว
๒. เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีทศั นคติ
ที่ ถู กต้ อ งต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง และเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ และ
การพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม
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๓. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
๔. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่
ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
๓. ประเด็นกลยุทธ์
		 ๓.๑ พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
			 ๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
(๓) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(๔) ร้อยละของสถานศึกษาทีน่ อ้ มนำ�พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีก่ �ำ หนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓.๑.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุง
หลั ก สู ต ร จั ด บรรยากาศสิ่ ง แวดล้ อ ม และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เรี ย น
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ บ้านเมือง มีหลักคิดทีถ่ กู ต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาน้ อ มนำ �
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปบู ร ณาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำ�หนด
		
๓.๒ พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
			 ๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(๒) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น
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(๓) ผู้ เรี ย นในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
			 ๓.๒.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
(๓) การผลิ ต และพั ฒ นากำ � ลั ง คนให้ มี ส มรรถนะ
ในการแข่งขัน
(๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางการศึกษา
(๕) การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดำ�เนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
		 ๓.๓ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นในเขตพื้ น ที่ เ ฉพาะ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
			 ๓.๓.๑ ตัวชี้วัด
(๑) จำ�นวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทาง
จากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๒) จำ � นวนสถานศึ ก ษาได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนา
สภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเหมาะสม
(๓) จำ � นวนผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(๔) จำ�นวนผูบ้ ริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา
และที่ดูแลหอพักนอนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
(๕) จำ�นวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และเกิดจิตสำ�นึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๖) การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี
ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
(๗) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
			 ๓.๓.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) สนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และ
เกาะแก่ง ตามความจำ�เป็นและ เหมาะสมกับบริบท
(๒) สนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจำ�เป็น และเหมาะสม
กับบริบท
(๓) จั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา
ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
ให้ จั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ และเกิ ด จิ ต สำ � นึ ก รั ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
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(๔) สร้ า งเวที ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นประเด็ น
“การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ สู ง ใน
ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ควรทำ�อย่างไร” ผ่านช่องทาง
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
เช่น การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น
(๕) พั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้
สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสำ�หรับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดของผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร
(๖) พัฒนาครูให้มที กั ษะการสอนภาษาไทย สำ�หรับ
เด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ ๒
(๗) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

27

นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑. บทนำ�
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติ
โดยมีเป้าหมาย เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ
และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๒. เป้าประสงค์
๑. ผูเ้ รียนทุกคนได้รบั การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละ
ช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการ
และความถนัด
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๒. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจำ�เป็นพิเศษ มีพฒ
ั นาการตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือ
ความแตกต่ า งทางการเรี ย นรู้ ห รื อ ความสามารถพิ เ ศษ ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ซึ่งจัดทำ�ขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำ�เป็นเฉพาะของผู้เรียน
๓. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถ
เข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral)
เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดำ�เนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๔. ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะชี วิ ต มี สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสมตามวั ย
มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและ
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหา
ยาเสพติดได้
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๓. ประเด็นกลยุทธ์
		 ๓.๑ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอือ้ ต่อ
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑
นำ�ไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ� (Career Education)
			 ๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้น
การพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีหลักคิดทีถ่ กู ต้อง
รั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(๒) ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ กี ารพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
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๓.๑.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) พั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทกั ษะชีวติ และทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทกั ษะชีวติ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(๒) ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปฐมวั ย เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ
การพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำ�แผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ซึ่งจัดทำ�ขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำ�เป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำ�เป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
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		 ๓.๒ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน ให้มที กั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ ๒๑ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการ นำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน
			 ๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ด้านผู้เรียน
๑) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย ได้ รั บ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อม
ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๒) ร้อยละของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้าน
๓) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ อ่ า นออกเขี ย นได้
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
๔) ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ที กั ษะการคิด วิเคราะห์
๕) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น
สมรรถนะที่จำ�เป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
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๖) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น
สมรรถนะที่จำ�เป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
๗) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น
สมรรถนะที่จำ�เป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
๘) ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ที กั ษะสือ่ สารอังกฤษ
และสื่อสารภาษาที่ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital
Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
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๑๑) ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ คี ะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
๑๒) ร้อยละ ๖๐ ของผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรูเ้ รือ่ งการอ่านตัง้ แต่ระดับขัน้ พืน้ ฐานขึน้ ไป (ระดับ ๒)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
๑๓) ร้ อ ยละ ๘๐ ของผู้ เรี ย นทั้ ง หมดได้ รั บ
การประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
(๒) ด้านสถานศึกษา
๑) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
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๒) ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ กี ารจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
๓) ร้อยละของสถานศึกษาทีก่ ารจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
๔) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นรู้
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 ๓.๓.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นระดั บ ปฐมวั ย มี ค วามพร้ อ ม
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
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(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
(๔) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(๕) จัดให้มโี รงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(๖) พั ฒ นาผู้ เรี ย นสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จำ�เป็น ๓ ด้าน
๑) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
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Literacy)
Literacy)

๒) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical
๓) การรู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific

(๗) พัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะด้านดิจทิ ลั (Digital
Competence) และสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๘) มี ค วามรู้ และทั ก ษะในการป้ อ งกั น ตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๑๐) ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มี
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
(๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
(๑๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นรู้
อย่ า งเป็ น ระบบมุ่ ง เน้ น การใช้ ฐ านความรู้ แ ละระบบความคิ ด ในลั ก ษณะ
สหวิทยาการ เช่น
๑) ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และการตัง้ คำ�ถาม
๒) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
๓) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อ
หาทางแก้ปัญหา
๔) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
๕) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิด
ของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
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(๑๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาประเมิ น
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online
ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑๔) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการ
ประเมินทักษะการคิดแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศกึ ษานิเทศก์
และครูผู้สอน
(๑๕) ให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ การวั ด และประเมิ น
อิ ง สมรรถนะตามแนวทางการประเมิ น ผลผู้ เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ (PISA)
ด้วยระบบ Online Testing
(๑๖) ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ห ลั ก สู ต ร
และแผนการเรียนนำ�ไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน
(๑๗) ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน
(๑๘) พัฒ นาศัก ยภาพของผู้เรียนตามความถนัด
และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม
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		 ๓.๔ พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะอาชีพและทักษะชีวติ มีสขุ ภาวะทีด่ ี
สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
			 ๓.๔.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(๒) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นรู้
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(๔) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
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๓.๔.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา
เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูอ้ งิ สมรรถนะและเตรียมความพร้อมสูก่ ารประกอบ
สัมมาอาชีพ
(๒) พั ฒ นารายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาต่ อ และ
การประกอบอาชีพ
(๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ
ควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
(๕) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
(๖) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาด้ า นอารมณ์
และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(๗) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในสถานศึกษา
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		 ๓.๕ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
			 ๓.๕.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การดำ�เนินชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(๒) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด สภาพ
แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD)
(๓) ทุ ก สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs,
2030)
			 ๓.๕.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

41

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs, 2030)
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education
Sustainable Development : EESD)
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อย่างต่อเนื่อง
		 ๓.๖ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ
			 ๓.๖.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจำ�เป็นพิเศษ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
(๒) ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจำ�เป็นพิเศษ
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดำ�รงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตสาธารณะ
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(๓) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เรี ย น ที่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จำ�เป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี
กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
			 ๓.๖.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) ใ ห้ บ ริ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ร ะ ย ะ แ ร ก เ ริ่ ม
(Early Intervention : EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
สำ�หรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
แบบเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
(๔) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำ�นวณ การคิดวิเคราะห์ และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(๖) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ทั ก ษะการดำ � รงชี วิ ต ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จิตสาธารณะและการดำ�รงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(๗) ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ
(๘) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
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(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำ�นวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำ�เป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่น ๆ
เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล
(๑๒) ส่งเสริม สนับสนุนการนำ�ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(๑๓) จัดให้มรี ะบบการนิเทศ กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(๑๔) จัดให้มกี ลุม่ งานระบบประกันคุณภาพในสำ�นัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
(๑๕) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานและ
สถานศึกษาจัดทำ�  รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
ทางการศึกษา
(๑๖) สำ�รวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา จัดทำ�ผังบริเวณ จัดทำ�แบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
(๑๗) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๘) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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(๑๙) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของ
คณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการจังหวัด
(๒๐) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
(๒๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด สภาพแวดล้ อ ม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
		 ๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ� Digital Technology
มาใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ
และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society)
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
			 ๓.๗.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูผ้ า่ น Digital Platform
(๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้
พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform
			 ๓.๗.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้
บริการ Digital Textbook ตามเนือ้ หาหลักสูตรทีก่ �ำ หนด สือ่ วิดโี อ และองค์ความรู้
ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผเู้ รียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
(๒) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑. บทนำ�
การปรับเปลีย่ นระบบการผลิตและพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา
เป็นครูคณ
ุ ภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนือ่ งครอบคลุม
ทัง้ เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลีย่ นบทบาทครูให้เป็นครูยคุ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำ�นวยการการเรียนรู้”
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนา
ครู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการสอนมาเป็ น ผู้ ส ร้ า งครู รุ่ น ใหม่ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผน
การผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง
เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากำ�ลังระยะยาว (๒๐ ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนำ�  Digital
Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทำ�ฐานข้อมูล
กำ�ลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำ�ไปสู่
การวิเคราะห์ วางแผนกำ�ลังคนได้อย่างต่อเนื่อง
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๒. เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
๓. ประเด็นกลยุทธ์
		 ๓.๑ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ทางการศึ ก ษา
ที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
			 ๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
(๑) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ ๒๐ ปี
(๒) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(๓) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ�ำ นวนครูอย่างเหมาะสม
และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
			 ๓.๑.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู
(๒) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ในการกำ�หนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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การผลิตครูทั้งระบบ

(๓) ประสานความร่ ว มมื อ ในการวางแผน

(๔) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการ
และความขาดแคลนครู ระยะ ๒๐ ปี
(๕) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล
การผลิตครู
		 ๓.๒ พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
			 ๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทุกประเภท มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านครบตามความจำ�เป็น ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมี
คุณภาพในรูปแบบทหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
			 ๓.๒.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำ�เป็นในการ
พัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร

48

Policy Fiscal Year 2019 Office of the Basic Education Commission

(๒) กำ�หนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพือ่ พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(Career Path)
(๓) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรพุ ฒ
ั นา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำ�หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตร
ที่กำ�หนด
(๔) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึ ก ษา วางแผนและเข้ า รั บ การพั ฒ นาตามหลั ก สู ต รที่ กำ � หนดที่ เชื่ อ มโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital
Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๘) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภ้ าษาอังกฤษ
ของครู ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ร ะดั บ การพั ฒ นาทางด้ า นภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
(๙) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
ในการจัดการเรียนรูส้ �ำ หรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
ในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
(๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และ
การสอนแบบคละชั้น
(๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
สำ�หรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(๑๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู พั ฒ นาตนเอง
ผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
(๑๔) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู
โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน
เป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ ๕ ปี (ประเมิน ๓๖๐ องศา)

50

Policy Fiscal Year 2019 Office of the Basic Education Commission

		 ๓.๓ นำ� Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
			 ๓.๓.๑ ตัวชี้วัด
(๑) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง
มีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิต
และพัฒนาครูทั้งระบบ
(๒) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Digital Technology
(๓) ร้ อ ยละของ Digital Content เกี่ ย วกั บ
องค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
			 ๓.๓.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(๒) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(๓) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัด
การศึกษาในสาขาทีข่ าดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูง การจัดการศึกษา
สำ�หรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผบู้ ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งผ่านระบบ Digital Technology
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลํ้า
ทางการศึกษา
๑. บทนำ�
การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึง
การบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย
๑) เน้ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษา
ทั้งระบบตั้งแต่การสำ�มะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบ
ติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
๒) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มมี าตรฐานในด้านต่าง ๆ
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน
ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น
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๓) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำ�หรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ
๔) ปรับเปลีย่ นกระบวนการงบประมาณตัง้ แต่การจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ
๕) นำ�  Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความ
เหลื่อมลํ้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
๒. เป้าประสงค์
ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
๓. ประเด็นกลยุทธ์
		 ๓.๑ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
			 ๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
(๑) ร้ อ ยละของเด็ ก วั ย เรี ย นที่ เข้ า รั บ การศึ ก ษา
ในแต่ละระดับการศึกษา
(๒) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(๓) ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ รี ะบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนำ�มาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓.๑.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(๒) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่
จัดทำ�สำ�มะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี)
(๓) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพืน้ ที่
ชุมชน เอกชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องระดับพืน้ ที่ จัดทำ�แผนการนักเรียนทุกระดับ
(๔) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่
ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
ครบถ้วน
(๕) สถานศึกษาจัดทำ�ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการ
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
		 ๓.๒ ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท
ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน
			 ๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
(๑) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(๒) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานสถานศึกษาตามที่กำ�หนด
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๓.๒.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) จั ด ทำ � มาตรฐานสถานศึ ก ษาโดยพิ จ ารณา
จากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่
ได้แก่
๑) ปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อำ�นวย
ความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน
ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
๒) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) ด้านการบริหารจัดการ
๔) ด้านงบประมาณ
๕) ด้านความปลอดภัย
๖) ด้าน Digital Technology
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีมาตรฐานตามที่กำ�หนด
		 ๓.๓ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำ�หรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ
			 ๓.๓.๑ ตัวชี้วัด
(๑) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๒) สำ � นั ก งานบริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
มียุทธศาสตร์ แผนการดำ�เนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสำ�หรับผู้เรียน
ทีม่ คี วามต้องการจำ�เป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ
(๓) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ
เพื่อสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
			 ๓.๓.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) จั ด ทำ � ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศของการจั ด
การศึ กษาพิ เ ศษ ที่เชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องทุกระดับ และนำ�มาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน สำ�นักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำ�เนินงาน และแผนปฏิบัติการเชิงรุก
เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ
ทีผ่ เู้ รียนสามารถเข้าสูบ่ ริการช่วงเชือ่ มต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงขึ้น การอาชีพ หรือ
การดำ�เนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด
มีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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(๕) จั ด ให้ มี ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด
การศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถานศึกษาดำ�เนินการ
จัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๓.๔ จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ผู้ เรี ย น และสถานศึ ก ษา
อย่างเหมาะสม เพียงพอ
			 ๓.๔.๑ ตัวชี้วัด
(๑) มีรปู แบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(๒) ผูเ้ รียนทุกคน และสถานศึกษาได้รบั การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(๓) จำ�นวนโครงการหรือกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือ
จากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
			 ๓.๔.๒ แนวทางการดำ�เนินงาน
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(๒) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรง
(๓) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ กองทุ น เพื่ อ ความ
เสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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		 ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ
นำ� Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
			 ๓.๕.๑ ตัวชี้วัด
(๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
(๒) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
			 ๓.๕.๒ แนวทางการดำ�เนินงาน
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
(๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy
แก่ผู้เรียน
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุง
พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำ�หรับ
ผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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(๕) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น Digital Device และ
พัฒนา Digital Pedagogy สำ�หรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)
(๗) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๑. บทนำ�
		
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จะเน้ น การพั ฒ นาหน่วยงานในสัง กัด ให้เ ป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทำ�หน้าที่
ในการกำ�กับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทำ�งาน
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ�
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำ�งานที่เป็น Digital เข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุม้ ค่า และปฏิบตั งิ านเทียบได้กบั มาตรฐานสากล รวมทัง้ มีลกั ษณะ
เปิ ด กว้ า ง เชื่ อ มโยงถึ ง กั น และเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๒. เป้าประสงค์
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
๓. ประเด็นกลยุทธ์
		 ๓.๑ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
			 ๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
(๑) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลการดำ�เนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการกำ�หนด
(๒) ร้ อ ยละของสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ภายนอก ในระดับดีขึ้นไป

(๓) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการประเมิ น

(๔) ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานผ่ า นการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
			 ๓.๑.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) กำ�กับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒) ส่ ง เสริ ม ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
(๓) ยกย่องเชิดชูเกียรติส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๔) กำ � หนดให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ทุ ก หน่ ว ยงาน
ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำ�งาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
		 ๓.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
			 ๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
			 ๓.๒.๒ แนวทางการดำ�เนินงาน
(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบ
กระจายอำ�นาจ “CLUSTERs”
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จัดการศึกษา ในระดับพื้นที่

(๒) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำ�แผนบูรณาการ

(๓) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน
(๔) ส่ง เสริมให้ทุก ภาคส่ว นของสังคมมีส่ว นร่ว ม
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ผูป้ กครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability)
ในการบริหารจัดการศึกษา
(๖) ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมเข้ า มา
มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
		 ๓.๓ ยกระดั บ การบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาให้ มี อิ ส ระ
นำ�ไปสู่การกระจายอำ�นาจ ๔ ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
				
๓.๓.๑ ตัวชี้วัด
(๑) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ทั้งระบบ

(๒) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำ�นาจ

(๓) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
(๔) ร้อยละของสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน
(มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
และพัฒนาสู่ระดับสากล
(๕) จำ�นวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(๖) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
			 ๓.๓.๒ แนวทางการดำ�เนินการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบ
การบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกำ�กับ
ติดตาม
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(๒) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบ
การกระจายอำ�นาจการจัดการศึกษา ๔ ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ศึกษานำ�ร่องรูปแบบการกระจายอำ�นาจ เช่น
๑) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
๒) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
๓) Autonomous School
(๓) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบโครงสร้ า งของ
สถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และ
หน่วยงานระดับกำ�กับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลีย่ นแปลงของโลกปัจจุบนั
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital
Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)
(๕) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น
(๖) ยกระดั บ สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(๗) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล สถานศึกษานำ�ร่อง
ในพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา
(๘) นำ � ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาใช้
ในการวางแผนการปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๙) สร้างมาตรฐานและกำ�หนดแนวทางในการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบ
การบริหารจัดการทีห่ ลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุม่ โรงเรียน การสอน
แบบคละชั้น
(๑๑) พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ศั ก ยภาพ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สำ�หรับ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(๑๒) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายระเบี ย บข้ อ ปฏิ บั ติ
ให้สอดคล้องกับการกระจายอำ�นาจ
(๑๓) สถานศึ ก ษามี อิ ส ระในการบริ ห ารงาน
และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้อง
กับความต้องการท้องถิ่น นำ�ไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๓.๔ ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
			 ๓.๔.๑ ตัวชี้วัด
(๑) มีรปู แบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(๒) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(๓) จำ�นวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
			 ๓.๔.๒ แนวทางการดำ�เนินงาน
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรียนและสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(๒) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนและสถานศึกษา
โดยตรง
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(๓) ประสานความร่วมมือกับกองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
		 ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ�
Digital Technology มาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
นำ�ไปสู่การนำ�เทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูล
ผูเ้ รียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ �ำ เป็น
มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษา สามารถจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
			 ๓.๕.๑ ตัวชี้วัด
(๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำ�ไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัด
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 ๓.๕.๒ แนวทางการดำ�เนินงาน
(๑) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีส่ ามารถเชือ่ มโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพ
ในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นำ�ไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
(๒) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้
ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๓) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน
เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นำ�ไปสู่
การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุ
แต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในอาชีพ
(๔) พั ฒ นา Digital Platform ระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลตัง้ แต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาฐานข้อมูลประชากร
ด้านการศึกษาของประเทศ
(๕) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูล
ทุกมิติ นำ�ไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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ภาคผนวก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำ�เนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย
รั ฐ ต้ อ งดำ � เนิ น การให้ เ ด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การดู แ ลและพั ฒ นาก่ อ นเข้ า รั บ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำ�เนินการด้วย
และในหมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
สำ�หรับด้านการศึกษาได้บัญญัติไว้ในข้อ จ. ด้านการศึกษา ดังนี้
“จ. ด้านการศึกษา
(๑) ให้สามารถเริ่มดำ�เนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(๒) ให้ดำ�เนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔
วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
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(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผมู้ จี ติ วิญญาณของความเป็นครู มีความรูค้ วามสามารถ
อย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ ความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่”

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คำ�สั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๙

เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำ�สั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคำ�สั่งนี้
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่
รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๖ หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช. ๓) หรื อ เที ย บเท่ า และ
ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บคุ คล
ซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจำ�เป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบ
โดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการ
และความจำ�เป็นของแต่ละบุคคล

72

Policy Fiscal Year 2019 Office of the Basic Education Commission

“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่
เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำ�บาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มี
ลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ข้อ ๒ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะรัฐมนตรีก�ำ หนดเตรียมการ
เพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำ�เนินการด้วย
ข้อ ๓ ให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ดำ�เนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีก�ำ หนดอัตราค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสำ�หรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑๕ ปี เพื่ อ เสนอตามกระบวนการจั ด ทางบประมาณรายจ่ า ยประจำ � ปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒) ค่าหนังสือเรียน
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำ�หรือปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อนำ�มาใช้แทน และขยายผลต่อจากคำ�สั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่คำ�สั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ นีใ้ ห้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอำ�นาจวินิจฉัยชี้ขาด
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๖ ให้ อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำ�สั่งนี้ใช้บังคับ ยังคง
มีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการกำ�หนดอัตราค่าใช้จา่ ยสำ�หรับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
ข้อ ๗ คำ � สั่ ง นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๐
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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๔. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดำ�รงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำ�ลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
๔. เพื่อนำ�ประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
และความเหลื่อมลํ้าภายในประเทศลดลงเป้าหมาย
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
๑. ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
๒. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations)
เป้าหมายของการจัดการศึกษา
๑. ประชากรทุ ก คนเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐาน
อย่างทั่วถึง (Access)
๒. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)
๓. ระบบการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุขดี ความ
สามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
๔. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
๕. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
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นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา

ในคำ�แถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
นโยบายด้านการศึกษากำ�หนดไว้ในข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำ�รุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจยั ข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริม
ในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม
จากนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน คือ
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
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๓) การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำ�รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๕) การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพ
ของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำ รุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
- จัดให้มกี ารปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้ ทัง้ ในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน
- ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความจำ�เป็นของผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน
ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
- ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไป มีโอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการ
ศึกษาและเรียนรู้ กระจายอำ�นาจการบริหารจัดการศึกษา สู่สถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พั ฒ นาคนในทุ ก ช่ ว งวั ย โดยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถนำ�เทคโนโลยี
และเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ทะนุบ�ำ รุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ สนับสนุนให้
ทุกองค์กรมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
- อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก
- ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม และจิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ
คุณภาพ เปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์
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นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม เพื่อนำ�ไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย
- สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศ
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำ�กว่า ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วน
รัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียม
ประเทศอื่น
- เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน
ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ผลิตกำ�ลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจำ� 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่าง
หน่วยงานและสถานศึกษา
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นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการทำ�งานวิจัยและพัฒนา ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทำ�
แผนพั ฒ นาการวิ จั ย และพั ฒ นาในระดั บ ภาค หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ ง
ความต้องการของท้องถิ่น และนำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
- ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จาก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้
มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออำ�นวย สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มอบนโยบายและจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๙ โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
๑. น้ อ มนำ � แนวพระราชดำ � ริ สื บ สานพระราชปณิ ธ านและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิทาน
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ของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
		
๑.๑ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
			 “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน ๒ ด้าน
คือ ๑) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ๒) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐาน
แก่ชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม
(Character Education)”
๑.๒ สืบสานพระราชปณิทานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทาน
ในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
๑.๒.๑ นักเรียน
				 “ครูต้องสอนให้นักเรียนมีนํ้าใจ เช่น คนเรียนเก่ง
ช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลังมิใช่สอนให้คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน
เพื่อให้คนเก่งได้ลำ�ดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕)
				
“ครูไม่จำ�เป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก
แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี
เด็กโตก็ต้องทำ�เช่นกัน” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕)
				
“เราต้ อ งฝึ ก หั ด ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก ทำ � งานร่ ว มกั น
เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
				
“ทำ�เป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียน
รักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค. ๒๕๕๕)
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๑.๒.๒ ครู
				 “เรือ่ งครูมคี วามสำ�คัญไม่นอ้ ยกว่านักเรียน ปัญหาหนึง่
คือ การขาดครู เพราะจำ�นวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็ก
ทีจ่ ะพัฒนาต้องพัฒนาครูกอ่ น ให้พร้อมก่อนทีจ่ ะสอนเด็กให้ได้ผลตามทีต่ อ้ งการ
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม
และปลูกจิตสำ�นึกโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุน
และอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน
ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรัก
ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕)
				
“ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ครู ครู จ ะอายุ ๔๐ - ๕๐ ปี
ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕)
				
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์
เขียนตำ�ราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตำ�แหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้าย
ไปที่ ใ หม่ ส่ ว นครู ที่ มุ่ ง เน้ น การสอนหนั ง สื อ กลั บ ไม่ ไ ด้ อ ะไรตอบแทนระบบ
ไม่ ยุ ติ ธ รรม เราต้ อ งเปลี่ ย นระเบี ย บตรงจุ ด นี้ การสอนหนั ง สื อ ต้ อ งถื อ ว่ า
เป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ
ต้อง reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
				
“ครู บ างส่ ว นเวลาสอนนั ก เรี ย นสอนไม่ ห มด
แต่เก็บบางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดของวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัคร
เรียนพิเศษกับครูท่ านนั้น จะเป็นการสอนในโรงโรงเรียนหรือเป็นการสอน
ส่วนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
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๒. การดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการจะดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งกำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะดำ�เนินการ ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
๒) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
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๓. จุดเน้นการดำ�เนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑ ดำ�เนินอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๓.๒ ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส
และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
๓.๓ กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคณ
ุ ลักษณะ MM = Modernized
MOE มี ก ารดำ � เนิ น การสอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๔ ดำ � เนิ น การเร่ ง ด่ ว นตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
ให้เห็นผลการดำ�เนินการเป็นรูปธรรม
๔. การขับเคลื่อน กำ�กับและการติดตามการนำ�จุดเน้นนโยบาย
รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
๔.๑ ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ�
แผนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวง
และระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน
๔.๒ สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก
และกำ�หนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ
๔.๒.๑ จัดตัง้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การนำ�นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินงานตามนโยบาย
๔.๒.๒ ติดตามการนำ�นโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
การประชุมติดตามรายไตรมาสรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูล
เป็นเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ
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๔.๒.๓ จัดทำ�รายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน
๔.๒.๔ จัดทำ�รายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ทุกนโยบายเป็นรายไตรมาสรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๔.๒.๕ การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ ๔.๒.๑ ๔.๒.๔ อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้ดำ�เนินการ
เกิดความเหมาะสมต่อไป
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การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT)

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์สภาพขององค์กร (SWOT) จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
จุดแข็ง

๑. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรภาครัฐ
ขนาดใหญ่ ทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ทางด้านกำ�ลังคน งบประมาณ และโครงสร้างพืน้ ฐาน
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระจายทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคสามารถให้ บ ริ ก าร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรของประเทศได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง
๓. มีเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิน่ เอกชน และภาคสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
พร้อมจะร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรของชาติ
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จุดอ่อน

๑. การบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่เป็นจำ�นวนมากทั้งบุคลากร งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที่มีให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้
๒. สถานศึกษาในสังกัด ในฐานะหน่วยปฏิบัติขาดความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
๓. มีความเหลื่อมลํ้าในการได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานเสมอกัน
๔. มีโรงเรียนขนาดเล็กจำ�นวนมาก ทำ�ให้ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มที่
๕. ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ขาดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ ขาดทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ เช่น ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล เป็นต้น
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๖. ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศยั ง ขาดความสมบู ร ณ์ ไม่ ค รอบคลุ ม
ไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ภายในและภายนอกได้
๗. ระบบการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล ยังขาดประสิทธิภาพ
และไม่มีการนำ�ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๘. คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตํ่ากว่า
มาตรฐาน ซึง่ มีผลมาจากมีผเู้ รียนจำ�นวนมากขาดทักษะในการอ่าน ทักษะในการคิด
เชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และขาดทักษะในการเขียน
๙. ผู้เรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์
การให้เหตุผลและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๑๐. ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ยงั มีปญ
ั หาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ
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โอกาส

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๕๔ ว่า “รัฐต้องดำ�เนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตัง้ แต่กอ่ นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย”
และคำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรือ่ ง ให้จดั การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำ�สั่งไว้ในข้อ ๓ ว่า “ให้ส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดำ�เนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
๒. ประเทศไทยมียุทธศาตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นกรอบ
การพั ฒ นาประเทศให้ เ ป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นการพัฒนา
ทุกช่วงวัย โดยรัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน
๓. ความเปลี่ ย นแปลงจากโลกาภิ วั ต น์ และความก้ า วหน้ า ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดด ก่ อ ให้ เ กิ ด
นวัตกรรมอย่างพลิกผัน เช่น เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่
และเทคโนโลยี ท างการเงิ น ซึ่ ง ตั ว อย่ า งแนวโน้ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำ�ให้เศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำ�คัญ
ทีจ่ �ำ เป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ เช่น การรวมกลุม่ ทางการค้าและการลงทุน
ที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่ม
ผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบ
ชีวิตใหม่
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๔. โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการนักเรียนพักนอน
โครงการอาหารกลางวัน ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา
๕. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำ�คัญต่อการศึกษาและร่วม
ในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น
อุปสรรค
๑. สถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ผลิตครูแต่ละสาขาไม่สอดคล้องกับ
ความขาดแคลน และความต้องการ
๒. ปั จ จุ บั น ค่ า ครองชี พ ของประชาชนสู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผู้ ป กครอง
สนับสนุนลูกหลานได้ไม่เต็มความสามารถ
๓. การย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงานเพื่อประกอบอาชีพ ทำ�ให้
ผู้เรียนเคลื่อนย้ายตามผู้ปกครอง ทำ�ให้เกิดปัญหาการออกกลางคัน และการไม่ส่ง
บุตรหลานเข้าเรียน
๔. ขาดความเข้ า ใจในการมี ส่ ว นร่ ว มการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก
๕. ผู้ ป กครองบางคนละเลยไม่ ส่ ง บุ ต รหลานเข้ า เรี ย น ทำ � ให้ เ ด็ ก
ในวัยเรียนอายุ ๖ - ๑๕ ปี ยังไม่สามารถเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับได้ครบทุกคน
๖. การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ยังดำ�เนินการได้ไม่มากเท่าทีค่ วร ไม่มกี ารสำ�รวจจำ�นวนเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
อย่างแท้จริง
๗. การเปลี่ ย นด้ า นสั ง คมอย่ า งรวดเร็ ว อบายมุ ข ยาเสพติ ด สื่ อ
ที่ไม่สร้างสรรค์
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๘. ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และภัยคุกคามทางไซเบอร์
๙. ปั จ จั ย ภายนอกเข้ า มาแทรกแซงในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
หน่วยงาน
๑๐. โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ยังไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๑๑. กระบวนการวิธีงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษา และผู้เรียนยังขาดประสิทธิภาพ และไม่เพียงพอ
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คณะทำ�งาน

ที่ปรึกษา
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทำ�งาน
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
ประธานคณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ
คณะทำ�งาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๔. นายปริญญา ธรเสนา
คณะทำ�งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๕. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำ�พูน เขต ๑
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๖. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔
๗. นายเสนอ ทองจีน
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑
๘. นายสมใจ วิเศษทักษิณ
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
๙. นายชนาธิป ทุ้ยแป
คณะทำ�งาน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักทดสอบทางการศึกษา
๑๐. นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข
คณะทำ�งาน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑. นายศรายุทธธิศรีชัย
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนราชินูทิศ ๒
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๑๒. นายปรียวิศว์ คงผดุง
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านแพงศรี
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
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๑๓. นายสุริยา หมาดทิ้ง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๑๔. นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี
ผู้อำ�นวยการกลุ่มแผนและโครงการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕. นางสาวกัลยา ชูโชติ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงบประมาณ ๑
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖. นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงบประมาณ ๒
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๗. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงบประมาณ ๓
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๘. นายสุพจน์ แกล้วกล้า
ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๙. นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มสารสนเทศ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน
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๒๐. นางยุภา เอี่ยมสงวน
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๑. นายอำ�พร ศรีโยธา
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๒. นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
๒๓. นางกรแก้ว ถนอมกลาง
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
๒๔. นายฉัตรชัย หวังมีจงมี
คณะทำ�งาน
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕. นายพิทักษ์ โสตถยาคม
คณะทำ�งาน
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๒๖. นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
คณะทำ�งาน
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
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๒๗. นางณัฐา เพชรธนู
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักทดสอบทางการศึกษา
๒๘. นายวรพงษ์ น่วมอินทร์
นักวิชาคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๒๙. นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๐. นางสาวนิตยา มั่นคง
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
สำ�นักอำ�นวยการ
๓๑. นางสาวนพศร พรมณีพิสมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓๒. นางสุชาดา คล้ายทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๓. นางวิภารัตน์ พันจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓๔. นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๕. นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๖. นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๓๗. นางสาวธฤตา โลกคำ�ลือ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๓๘. นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๓๙. นายพูนลาภ มากบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔๐. นายณัฐกร ชูเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๔๑. นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒. นางสาวจตุพร เหล็กกล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
๔๓. นางสาวสุวิมล อิ่มศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักอำ�นวยการ
๔๔. นางพรพิมล ชินภักดี
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๔๕. นายประกอบ ทองดำ�
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
๔๖. นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๔๗. นางสาวประภาพร บุนนาค
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
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๔๘. นางวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล
ข้าราชการบำ�นาญ
๔๙. นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์
ข้าราชการบำ�นาญ
๕๐. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
ข้าราชการบำ�นาญ
๕๑. นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
ข้าราชการบำ�นาญ
๕๒. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๓. นายวันชัย จันทร์ดำ�
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๔. นายวิโรจน์ ธานมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๕. นางจรินทร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๕๖. นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๗. นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๘. นายวัชรินทร์ จะปะมากา
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๙. นางสาววารีหทัย เข็มกลัด
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖๐. นางสาวชฎาภรณ์ สุขใส
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่ปรึกษา
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บรรณาธิการกิจ
นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวันชัย จันทร์ดำ�
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวัชรินทร์ จะปะมากา
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
0 2280 5530, 0 2288 5839 - 40
dataobec@gmail.com
www.obec.go.th

