บทที่ 2
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในของสถานศึกษา เพื่อนาไปกาหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และ
สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคานึงถึงบริบทที่สาคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
5. แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579
6. นโยบายรัฐบาล
7. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
9. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
10. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(พ.ศ. 2559-2562)
11. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
12. ศาสตร์พระราชา
13. ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
14. ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
15. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
16. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กาหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกั นในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่ างทั่ว ถึงและมีคุณ ภาพ โดยไม่ เก็บ ค่าใช้จ่ายผู้ ยากไร้ ผู้ พิ การ หรือทุพ พลภาพ หรือผู้ อยู่ในภาวะ
ยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ
บุคคลอื่น
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตรา 80 รัฐต้องดาเนิ น การตามแนวนโยบายด้านสั งคม การสาธารณาสุ ข การศึกษาแ ละ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
1) คุ้มครองและพั ฒ นาเด็กและเยาวชน สนับ สนุนการอบรมเลี้ ยงดูและให้ การศึกษาปฐมวัย
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบั นครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งต้ องสงเคราะห์ และจัดสวัส ดิ การให้ แก่ ผู้ สู งอายุ ผู้ ยากไร้ ผู้ พิ การหรือ ทุพ พลภาพ
และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ อันนาไปสู่ สุขภาวะ
ที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ
สาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
3) พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้ สอดคล้ องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ท่า
เทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูล
ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการดาเนินการจัดการศึกษาทุกด้านดังต่อไปนี้
1. ด้ านสิ ท ธิแ ละหน้ าที่ ท างการศึก ษา ก าหนดให้ บุ คคลมี สิ ท ธิแ ละโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และให้ความสาคัญกับการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
2. ด้านระบบการศึกษา กาหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
3. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เนื้อหา
สาระวิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอานาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลาง เขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
5. ด้านมาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษา กาหนดให้ มีระบบการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อให้ มีรายได้เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสั งคมและวิ ชาชีพ รวมถึงการนาทรัพยากร
บุคคลผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษา
7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการจั ดการศึกษา และจั ดสรรให้ ผู้ เรี ยนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริห ารทรัพยากรที่ คล่ องตั ว มี
ประสิทธิภาพ
8. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒ นาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ทักษะมีคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
คณะกรรมการจัดท ายุท ธศาสตร์ช าติ ได้ ดาเนิ นการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสั ย ทั ศ น์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็ นศูน ย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่
นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มรายได้สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒ นาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒ นาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการทาธุรกิจมีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาค
และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิน ทุ น ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั งคมและทุ น ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2.5 การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน ในด้า นการขนส่ ง ด้ านพลั งงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสากล
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับ ใช้เป็นแผนพั ฒ นาประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการทีส่ าคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไข
ทีจ่ าเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุง่ สร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี
รับ ผิ ดชอบต่ อสั งคม มีจ ริย ธรรมและคุณ ธรรม พั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวัยและเตรียมความพร้อ มเข้าสู่ สั งคม
ผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ ประจา
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปีมาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าที่ 39

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่ อผลั กดัน ให้ ป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ ประเทศต่างๆ ทั้งในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าที่ 40

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ เป็นกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศใน
การพัฒ นาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้ เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ หวังจะขับเคลื่ อนภายใต้วิสัยทัศน์ให้คนไทยทุก
คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการเปลี่ ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยระบบและกระบวนการจั ด
การศึกษาที่มีคุณ ภาพและประสิ ทธิภ าพ เพื่อพัฒ นาคนไทยให้ เป็น พลเมืองดี มีคุณ ลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ บทบั ญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยดาเนินการระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ.2560-2561 จะเป็นการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ประกอบด้วย การจัดทาฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ศธ.และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการขยายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้
ประโยชน์จาก DLIT, DLTV การจัดอัตราดาลังครูให้ครบตามเกณฑ์ การพัฒ นาทักษะ การคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา การปรับระบบการสอบ O-Net ให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการขับเคลื่อนแผนสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษา
ชาติ 20 ปี สอดรับกับความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล 4.0
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม กากับไปถึงทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จะต้องปรับ ปรุงกฎ ระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่างๆ และสร้างช่องทางให้ประชา
สังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและ
พื้นที่ ให้พร้อมเคลื่อนตัวเข้ากรอบดาเนินงานที่วางไว้ 4 ระยะ มีระยะเวลาช่วงละ 5 ปี คือ
ระยะแรก ช่วง 5 ปี แรก ปี 2560-2564 เป็นการดาเนินการตามยุท ธศาสตร์ของแผนฯ ใน
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้ โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาจะต้องนายุทธศาสตร์ แนวทางการ
พั ฒ นา เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ไปจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระยะ 5 ปี และจั ด ท ารายละเอี ย ดการ
ดาเนินการแต่ละปีในลักษณะแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้บรรลุผลตามที่กาหนดไว้
ระยะที่ 2 ปี 2565-2569 เป็นดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่ว ง 5 ปี ที่ ส อง ซึ่งหน่ ว ยงานที่จั ดการศึกษาจะต้องประมวลผลการดาเนิน การพั ฒ นาการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่ งชาติ ในระยะเร่งด่ว นและระยะ 5 ปีแรก และนามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการ
ดาเนินการ
ระยะที่ 3 ปี 2570-2574 เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีที่สาม โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด จากผลของ
การจัดการศึกษาในช่วง 10 ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อการปรับปรุงให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
ระยะสุดท้าย ปี พ.ศ.2575-2579 เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนด
ผลลั พธ์ไว้ในช่ว ง 5 ปี ที่ สี่ โดยหน่ ว ยงานที่ จัดการศึกษาต้องทบทวนยุท ธศาสตร์ เป้ าหมายและตัว ชี้วัด
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จากผลของการจัดการศึกษาในช่วง 15 ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
ทั้งหมดนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการตามแผนฯ และมีการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ น ระยะๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรับ ปรุงแนวทางการด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ที่ อาจมีการเปลี่ ย นแปลงในอนาคต ทั้ งด้านเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อม และ
เทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างถูกต้อง ชัดเจน
โดยมีกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมาย
- คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- คนทุ กช่วงวัยในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้ นที่พิเศษ ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แผนงาน/โครงการสาคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการสร้างจิตสานึกความ
รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริย์ / โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่พิเศษ
2) การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่ อ สร้างขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมาย
- ก าลั งคนมี ทั ก ษะและมี ส มรรถนะตรงตามความต้ อ งการของตลาดงานและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน
- การวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
แผนงาน/โครงการสาคัญเร่งด่วน ในปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการประชารัฐเพื่อการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ / โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย
- ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
- คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ ก ษา
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
- สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน
- แหล่ งเรีย นรู้ สื่ อตาราเรี ยน นวัตกรรม และสื่ อการเรียนรู้มีคุณ ภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
- ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
- ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
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- ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แผนงาน/โครงการสาคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒ นา
ท้องถิ่น / แผนงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
- ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
- การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาหรับคนทุกช่วงวัย
- ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แผนงาน/โครงการสาคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการคัดกรองและพัฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ / โครงการจัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวั ย ทั้งด้าน
สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย
- คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการสาคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย / โครงการรักษ์โลก รักษ์พลังงาน
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
- โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริห ารจัดการการศึก ษามีความคล่ องตั ว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้
- ระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพแ ละ
มาตรฐานการศึกษา
- ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
- ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แผนงาน/โครงการสาคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) /โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
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นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบัน พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ ทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคน
อีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และ
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริม ให้
เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอัน
จะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 2การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทย
และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรมการค้าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม การเมือง และ
ความมั่นคงอาเซียนในกิ จการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง ทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาท
ต่างๆ และการแก้ไขปัญ หาเส้น เขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภ าคีและพหุภ าคีทั้งจะจัดระเบียบการ
พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
รองรั บ การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้ าตรวจที่ มี เทคโนโลยีทั น สมั ย
กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและ
อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิ ของบุคคลการ
ปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
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2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล
ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม ของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จั ด ระเบี ย บสั งคม สร้ า งมาตรฐานด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึ กษาทางเลื อกไปพร้อมกั น เพื่ อสร้ างคุณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรียนรู้ พั ฒ นาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณ ภาพการเรีย นรู้ โดยเน้ น การเรียนรู้เพื่อสร้างสั มมาชีพ ในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒ นา
ก าลั งคน ให้ เป็ น ที่ ต้ อ งการเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ทั้ งในด้ า นการเกษตร อุ ต สาหกรรม และธุ ร กิ จ บริก าร
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ การกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และ
คล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม
และ ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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4.5 ส่ งเสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่น ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให้ เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ตและพั ฒ นาครู ที่มี คุณ ภาพและจิตวิญ ญาณของความเป็ น ครู เน้ น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามี
บทบาทสาคัญ ในการปลูกฝังคุณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตสร้างสั นติสุ ขและ ความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับ สนุ นการเรีย นภาษาต่างประเทศ วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒ นธรรม
สากล และการสร้ างสรรค์งานศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เป็ น สากล เพื่ อ เตรีย มความพร้อมเข้าสู่ เสาหลั ก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดทาไว้
โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสาคัญ
ในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมทั้ง นาแหล่ งเงินอื่นมาประกอบการ
พิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ การเพิ่ม
ประสิทธิภ าพการเบิ กจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่ อช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
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ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือ มีเส้น
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชั ด เจน สามารถบริ การประชาชนได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตลอดจนจัด ระบบอัต รากาลั งและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และ
การอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการ
ของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมาย
เอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหาร เชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล ผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก ในการ
รักษาศั กดิ์ศ รีของความเป็ น ข้าราชการและความซื่อสั ตย์สุ จริต ควบคู่กั บการบริห ารจั ดการภาครัฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ อย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน เกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของ
รัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า แต่ ง ตั้ ง ให้ นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์
เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวัน ที่ 26 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์และ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
1. น้ อ มน าแนวพระราชด าริ สื บ สานพระราชปณิ ธ านและพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดิน ทรเทพยวรางกูร มาขับ เคลื่ อนงานด้านการศึกษาให้ เกิดเป็นรูป ธรรม เพราะพระราชปณิ ธ านของ
พระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด
ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า
(1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง
(2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสั ยที่มั่นคงเข้มแข็งอาทิการสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆเกี่ยวกับนักเรียน ครูและการศึกษา
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลังมิใช่สอนให้เด็กคิด
แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้ คนเก่งได้ ลาดับดีๆ เช่น สอบได้ที่ห นึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้อง
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น
จะได้มีความสามั คคีรู้จั กดู แลช่ว ยเหลื อซึ่งกัน และกั น เอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ ค วามรู้และประสบการณ์ แก่กัน ”
(5 ก.ค.2555)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดีนักเรียนรักครูครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)
(2) ครู
“เรื่องครูมคี วามสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่งคือการขาดครูเพราะจานวนไม่พอและครู
ย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครูต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขา
ที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรักความ
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เมตตาต่อเด็กควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไป
ย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
“ต้องปรับปรุงครูครูจะอายุ 40-50 ปีก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”(6 มิ.ย.2555)
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี
ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ….
4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็น
รูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินการและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความ
ปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้รูปแบบ Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็ก ระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก (เด็ก
อายุ 3 ปี)
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน
และต่อยอดการสร้างความดีซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดาเนินการในรูปคณะทางานออก
ข้อสอบ
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3.2) การผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิตรูปแบบการสรรหาการบรรจุแต่งตั้งการติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครูการอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ สถานศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯบริหารจัดการ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้ างสรรค์และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความ
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสตรู กระบวนการเรียนการสอน การสร้างจิตสานึก/ความตระหนักใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจดการ ั
6.1) เรื่องกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปรับปรุงภารกิจ
งานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพื่อลดความซ้าซ้อนในการทางาน และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อ
รองรับสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าที่ 51

11 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายที่ 1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
นโยบายที่ 2 ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
นโยบายที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นโยบายที่ 4 STEM Education
นโยบายที่ 5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
นโยบายที่ 6 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นโยบายที่ 7 การพัฒนาครู
นโยบายที่ 8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 9 การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
นโยบายที่ 10 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 11 การป้องการและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
นโยบาย 4 ดี
1. คนดี
- ผู้บริหาร
-ครูและบุคลากร
- นักเรียน
2.ปัญญาดี
1. O-NET
2. สมรรถนะ 5 ด้าน
2.1 ด้านการสื่อสาร
2.2 ด้านการคิด
2.3 การแก้ปัญหา
2.4 ทักษะชีวิต
2.5 เทคโนโลยี
3.สิ่งแวดล้อมดี
1. สิ่งแวดล้อมการทางาน
2. อาคารสถานที่
3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/วิถีพอเพียง
4. รายได้ดี
1.การศึกษาเพื่อการมีงานทา
2. E-Commerce
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นโยบาย 4 ใหม่
1. คุณภาพนักเรียน (คนไทย) ยุคใหม่
1. ใฝ่รู้
2. ใฝ่ดี
3. มีจิตสาธารณะ
4. คิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาเป็น
5. ภูมิใจในความเป็นไทย
6. ยึดมั่นประชาธิปไตย
7. รังเกียจ และต่อต้านการทุจริต
8. สุขภาพกายและใจสมบูรณ์
2. คุณภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
1. แหล่งเรียนรู้มีคุณภาพและเพียงพอ
2. ใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ
3. คุณภาพครูยุคใหม่
1. เป็นผู้อานวยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
2. พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. มีคุณภาพและมาตรฐานตามวิชาชีพ
4. คุณภาพการบริหารยุคใหม่
1. กระจายอานาจ
2. การมีส่วนร่วมของ Stakeholders
3. ยึดหลักธรรมมาภิบาล
4. นาระบบและการบริหารแนวใหม่มาใช้
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
7. ร้อยละของกาลังแรงงานทีส่ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและ
ด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียนสร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์ชุมชน และองค์การสังคมอื่น
9. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจสร้างภาวะจูงใจ
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานา
การแก้ปัญหาสาคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
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นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับ ระดับก่อนประถมศึ กษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒ นาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็น
ธรรม
3. ครู ผู้บ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และ ทางาน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ และสถานศึ ก ษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและ ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้ น ที่ พิ เศษ ได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่
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แนวทางการพัฒนาการคุณภาพศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากลบนพื้น ฐานความเป็ นไทย เน้ นคุณ ธรรม น้ อมนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานสากล
2. ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ประชากรในวัยเรียนให้ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้ เรียนมีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลโลก
5. ส่งเสริม สนับสนุน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นพลโลก
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
1.จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
5. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ในปี 2559 – 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ของจังหวัดศรีสะเกษ
“ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
2. เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร
3. เสริมสร้างสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่สีเขียว
4. สร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
5. บูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์
รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
เป้าประสงค์รวมจังหวัด
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ผลผลิ ตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม มีพื้นที่สี เขียวที่ร่มรื่น ผู้คนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
4. ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. ประชาชนมีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าที่ 58

7. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดุลยภาพเหมาะสมกับการพัฒนา
8. ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
10. เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทาทั้งในและนอกระบบ
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
5. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต
6. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด
และปัญหาสังคมอื่นๆ
8. ส่งเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสู่อาชีพ
9. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมือง
ให้ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
10. พัฒนาและพื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
11. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. พัฒนาเครือข่ายร่วมพิทักษ์พื้นที่เขตหลังหมู่บ้านตามแนวชายแดน
14. ส่งเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุ่มอาเซียน
15. เสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยพิพาทสู่ชุมชน
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ศาสตร์พระราชา
มีคากล่าวถึง “ศาสตร์พระราชา” มานานหลายปีที่ผ่านมา เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานที ซึ่งในต่างประเทศต่าง
ทราบว่าเป็นแนวคิดตามแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9
ในความคิดแวบหนึ่งคนไทยนี่ช่างโชคดี ที่เจอปัญหาอะไร พระราชาของเราก็หาทางแก้ไขไว้ให้ มี
คาถามว่า “คนไทยรู้จักศาสตร์ของพระราชาดีแค่ไหน และเคยนาไปปฏิบัติกันหรือยัง” มาเริ่มต้นที่ตัวเรา
และต่อไปก็คนรอบข้าง แล้วขยายออกวงกลางไปสู่สังคมและประเทศชาติในที่สุด
ตัวอย่างปัญหาเช่น ทุกครั้งที่คนไทยมีปัญหา น้าเสีย น้าท่วมดินถล่ม ไฟป่า พระองค์ท่านก็จะคิด
ศาสตร์มาแก้ไข เมื่อประเทศไทยฝนแล้งพระองค์ท่านก็มีศาสตร์ในการทาฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกว่า
“ฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที” เมื่อประชาชนชาวกทม.น้าท่วม พระองค์ท่านก็คิดศาสตร์ที่ชื่อว่า
โครงการแก้มลิง ที่คลองมักกะสัน เพื่อแก้ไขปัญหา โครงการขุดคลองลัดโพธิ์ หรือ การแก้ไขปัญหาน้าเสีย
ใช้ผักตบชวาที่เรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” (The use of vice to defeat vice) และก็มีกังหันชัย
พัฒนา เติมออกซิเจน
มีคาถามหนึ่งว่า “ทาไมคนไทยรักพระราชาของเขาได้มากขนาดยอมตายแทนได้” คาตอบก็คือ
พระราชา ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ และทาเพื่อบาบัดความทุกข์ทุกอย่างของประชาชนตลอด
ระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ กว่า 70 ปี จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องศึกษาศาสตร์แห่งพระราชา และ
ช่วยกันดาเนินการตามรอยพระบาท หรือ “การเดินตามรอยเท้าพ่อ” ที่ต้องศึกษาแนวทาง ที่พระองค์ท่าน
ได้ทรงงานและวางแนวทางหาหนทางแก้ไขปัญหาของประชาชนไว้ ที่ทุกคนรู้จักกันในนาม “ศาสตร์
พระราชา” หรือ “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ในแง่แนวคิด ปรัชญา และการปฏิบัตินั้น “การรักพระราชาของเรา” นั้นก็คือการปฏิบัติบูชาตาม
คาสอน หากคนไทยทุกคน ช่วยกันทา กันปฏิบัติ และขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวาง จะยิ่งเกิดผลดีในการ
ปฏิบัติ “เชิงสัญลักษณ์” มากขึ้น ที่ปกติเหล่าบรรดาข้าราชการและพสกนิกรทั่วไปทุกคนก็ได้ทากันอยู่แล้ว
เช่น คาขวัญ สโลแกน ที่เขียนขึ้นป้าย ติดเสื้อ ติดรถ ต่าง ๆ อาทิ “เราเกิด ในรัชกาลที่ 9” ซึ่งเรียกรวมๆกัน
ว่า “ปฏิบัติบูชา” ช่วยกันทา สังคมก็จะดียิ่งขึ้น การเขียนให้ดูสวยดูดีดูเท่ห์ แต่ไม่ช่วยกันทา ช่วยกันปฏิบัติ
ก็จะไม่เรียกว่า “รักพระองค์ท่านอย่างแท้จริง”
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ “พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” พระราชทานเป็นแนวทางในการนาพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ
ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 หรือ “วิกฤตต้มยากุ้ง” หรือ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” จนหลาย
ภาคส่วนน้อมนาหลักปรัชญานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยอาจารย์ยักษ์ หรือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร ผู้เด็ด
เดี่ยวตามรอยในหลวงให้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ได้ศึกษาและเขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาตลอด
ตั้งแต่ปี 2540 จวบจนทุกวันนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการนาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งใน
ภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม โดย “มูลนิธิมั่นพัฒนา” ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557
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ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดารัส เมื่อปี 2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลัง
ทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สาคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความ
ห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และ
เป็นเรื่องของจิตใจ”
เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศ
เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค และ ในระดับโลก เพื่อน้อมนาพระราชดารัสขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความ อยู่ดี กินดี
รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา”ในเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency Economy Philosophy) กับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ประสบความสาเร็จ ในการสร้างความตระหนักและการ
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่าง ได้แก่ (1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ากินและน้าใช้, การขาดที่ดินทากิน ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (2)
ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนนาไปลงทุน เพื่อ
ประกอบอาชีพทาการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก (3) โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ
หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดารงตน ได้อย่าง
เหมาะสม (4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้า ลดกลิ่น น้าไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้าได้ (5) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จากัด ดาเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บน
กลไก “ประชารัฐ”ที่ไม่มุ่งเน้นผลกาไรจากการประกอบการ
ในบริบทของท้องถิ่นนั้นปัจจุบันได้มีการน้อมนาแนวพระราชดาริดังกล่าว มาปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตาม “แผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นทางเดินที่ถูกทางแล้ว
เราชาวกาแพงมาช่วยกันนาทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมกันหน่อย
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ไทยแลนด์ 4.0
ทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยแบ่ง
ออกเป็น4 ยุค ได้แก่
1. ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก
2. ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา
3. ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
4. ประเทศไทย 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้างให้คนไทย
สามารถคิดเองได้
ประเทศไทย 4.0 จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม
ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปลี่ยนจาก
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐ ต้องให้ความช่วยเหลื ออยู่ตลอดเวลา ไปสู่ การเป็น Smart
Enterprises และ Startups เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High
Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โรงเรียนและหน่วยงานต้องวางแผนงานให้
รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน คือ
1. ความมั่นคง
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
ทิศทาง ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ
และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่
ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสาเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem
Based Learning
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ
เชื่อมโยงความรู้กับ จิ น ตนาการ เปลี่ ยนแปลงไปสู่ รูปธรรมให้ ผู้เรียนมีทักษะที่ ต้องการ เช่น การท างาน
ร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้า
ท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน
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ทักษะในศตวรรษที่21 ที่เด็กไทยควรมี
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่
21 เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพ
ของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19
โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สดุ คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่ง
เป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะ
เพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑
ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของ
ศิษย์ โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก
ศิลปะ
คณิตศาสตร์
การปกครองและหน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อการจัดการเรียนรู้
ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics,
Business and Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
การสื่อสารและการร่วมมือ
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ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและ
เทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
ความรู้ด้านสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ นักเรียนจะต้อง
พัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังต่อไปนี้
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 8C
3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)
8C ได้แก่
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา)
Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา)
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ)
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญของ
ทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจาเป็นต้องมี
แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
ที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มี
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ชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์
ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสาเร็จของ
ผู้เรียนทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต

ภาพ กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)
(http://www.qlf.or.th/)
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้าน
ความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม
ในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการ
เยนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”
(21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะ
ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้
แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ
ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของ
ครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าที่ 66

การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาแพง
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ระดับ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๔
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๔
๑. ความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๔
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
๔
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๓
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๔
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๔
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
๔
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๔
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
๔
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๔
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

คุณภาพ
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ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๔
๔
๔

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๔

ดีเยี่ยม

๔
๔

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๔

ดีเยี่ยม

๔
ระดับ
๔
๔
๔

ดีเยี่ยม
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
สรุปภาพรวม

๔

ดีเยี่ยม

๔
๔

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๔

ดีเยี่ยม
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
การวิ เคราะห์ อ งค์ ก รของโรงเรี ย นก าแพง ได้ ด าเนิ น การตามกรอบของ SWOT ANALYSIS
โดยผู้เข้าร่วมระดมสมอง ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
คณะครู ซึ่ ง ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ เป็ น โอกาสและอุ ป สรรค และวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง พร้อมทั้งกาหนดกาหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม : S
ผู้ปกครองโดยภาพรวมเห็นคุณค่าประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย โรงเรียนอยู่ใกล้อาเภอและเส้นทางหลักส่งผลให้การคมนาคมสะดวก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้
อยู่กับบิดามารดา หรือ บิดามารดาแยกทางกัน ทาให้นักเรียนขาดความอบอุ่น มีปัญหาผลการเรียน และ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นักเรียนรับ เอาวัฒ นธรรมต่างชาติ ที่ไม่เหมาะสมมาใช้ ส่ งผลต่อค่านิยม และ
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนไม่พึงประสงค์ ชุมชนมีแหล่งอบายมุขและยาเสพติดแพร่ระบาด
2. ด้านเทคโนโลยี : T
นักเรียนเลือกนาเทคโนโลยีมาใช้ไม่เหมาะสม ทาให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ด้านบันเทิงมากกว่าด้าน
แสวงหาความรู้ที่เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนา
โรงเรีย นอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีระบบการติดต่อสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านเศรษฐกิจ : E
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ต้องไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ทาให้ไม่มีเวลาดูแลบุตร หลาน ทาให้นักเรียน
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่ งเรียนรู้และทางเลื อกในการ
ประกอบอาชีพ สถานศึกษาได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
โรงเรียน
4. ด้านการเมือง : P
นโยบายของรัฐบาลเป็น แบบประชานิยม ที่ต้องให้บริการประชาชน ส่งผลให้ในด้านการศึกษาได้รับ
งบประมาณในการจัดการศึกษามากขึ้น การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ ส่งผลให้การจัดการศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่มีความรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ส่งผล
ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
1. ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร : S1
โรงเรียนมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ผู้ ป กครองและชุมชนไม่ ค่อยมีบ ทบาทในการกาหนดนโยบายและ วางแผนดาเนิ นงานของ
โรงเรียน มีการสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถรอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละคน จัดวางตัวบุคคลในการทางานเพียงพอกับงานทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างการบริหารงาน ของสถานศึกษามีความชัดเจน เป็นระบบ มีการดาเนินงานตามระเบียบ และ
กฎหมายกาหนด สถานศึกษากาหนดบทบาท อานาจหน้าที่ และมอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน
2. ด้านการบริการและผลผลิต : S2
โรงเรียนมีการให้บริการชุมชนในด้านสถานที่ ทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน
โรงเรียนขาดการทาทะเบียนคุมการใช้แหล่งเรียนรู้ และบันทึกร่องรอยการใช้สื่อ ทาให้มีแหล่งข้อมูลไม่มี
ระบบ นั กเรี ย นส่ ว นใหญ่ ไม่มี จิ ตสาธารณะ รัก และหวงแหนสมบัติข องโรงเรียน ทาให้ ส มบั ติต่างๆของ
โรงเรียนถูกทาลายและขาดการดูแลรักษา มีอาคารเรียนเพียงพอ ทาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
และเพียงพอแก่การให้บริการ มีการให้บริการด้านระบบอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านบุคลากร : M1
บุ คลากรมีความรู้ความสามารถ ทาการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภ าพ ให้ ความร่ว มมือและ
ทางานเป็นทีม ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ ครูสอนตรงตามวิชาเอก ทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ ครูและบุคลากรขาดขวัญกาลังใจ ทาให้ขาดแรงจูงใจในการทางาน
4. ด้านการเงิน : M2
โรงเรียนมีความสามารถในการระดมเงินทุน เช่น การจัดผ้าป่า เป็นการส่งเสริมด้านเงินทุนให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีรายได้จากเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนและเงินระดมทรัพยากรอย่าง
เพียงพอแก่การบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินตามโครงการไม่คล่องตัว ทาให้การดาเนินงานตามโครงการ
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
5. ด้านสื่อ/วัสดุ อุปกรณ์ : M3
1.วัสดุ-อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนและไม่ทันสมัย ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ขาดโปรเจคเตอร์ โรงเรียนเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดของ
กลุ่มสาระ ทาให้ผู้เรียนไม่มีข้อมูลในการแสวงหาความรู้ ห้องปฏิบัติการบางกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ทาให้การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ
6. การบริหารจัดการ : M4
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทาให้การประสานงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ทาให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การตัดสินใจและปรับปรุงงาน ทาให้ไม่เกิดการพัฒนางาน ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นา
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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จากการทาSWOT ANALYSISพบว่า ตาแหน่งไข่แดงตกในตาแหน่ง CASH COWS หมายถึง
การบริหารจัดการภายในของโรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีอุปสรรคภายนอก โรงเรียนยังจาเป็นต้อง
ชะลอตัวกลยุทธ์ที่ใช้จะเป็นการพัฒนาหรือชะลอตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจึงได้รับการจัดสรร
งบประมาณดาเนินงานน้อย
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