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เหตุผลและความจําเป็ น
สถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงของสั งคมไทย

การพัฒนาประเทศสู่ ค วามสมดุ ล และยัง่ ยืน จะต้องให้ความสํา คัญกับ การ
เสริ มสร้ า งทุ น ของประเทศที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง และมี พ ลั ง เพี ย งพอในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรื อทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริ มสร้างปั จจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุ ณ ภาพของคน ทั้ง ในเชิ ง สถาบัน ระบบ โครงสร้ า งของสั ง คมให้เ ข้ม แข็ง สามารถเป็ น
ภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามสถานการณ์การพัฒนา
ที่ผา่ นมาส่ งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ ดังนี้

1. โครงสร้ างประชากรมีแนวโน้ มประชากรวัยสู งอายุเพิ่มขึน้ ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ขณะทีก่ ารย้ ายถิ่นของประชากรส่ งผลให้ ความเป็ นเมืองสู งขึน้
ประเทศไทยได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ และจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ใน
ปี 2568 สําหรับโครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่ วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากภาวะเจริ ญพันธุ์ของสตรี ไทยที่ลดตํ่าลง ขณะเดียวกันคนไทยส่ วนใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่ งผลต่อความไม่สมดุลระหว่าง
ปริ มาณและคุณภาพของประชากรของประเทศ นอกจากนี้ การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบท
เข้าสู่ เมืองอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีการขยายตัวของความเป็ นเมืองมากขึ้น
2. คนไทยได้ รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่ วงวัย แต่ ยังมีปัญหาด้ านสติปัญญา คุณภาพ
การศึกษาและมีพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพ
ผลการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก ระดับเชาว์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยลดลง
ขณะเดี ยวกันยังมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนจากพฤติกรรมการบริ โภคที่ไม่เหมาะสม
ส่ วนเด็กวัยเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของ
ผูเ้ รี ย นในเรื่ อ งการคิ ดวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ มี วิจ ารณญาณ และคิ ดสร้ า งสรรค์ค่ อ นข้า งตํ่า
นอกจากนี้ จากพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพทําให้เกิ ดปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นเพิ่มสู งขึ้ น
ขณะที่กลุ่มวัยทํางานภาพรวมกําลังแรงงานมีการศึกษาสู งขึ้น การเรี ยนต่อในสายอาชี วศึกษายัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนระดับกลางของประเทศ อีกทั้งแรงงานที่เป็ นวัยใช้กาํ ลัง
แรงงานยังขาดการออกกําลังกาย กลุ่มวัยสู งอายุแม้จะมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ประสบปั ญหาการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังเพิ่มขึ้น เช่ น โรคความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน ส่ งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต
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3. ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ สิน การแพร่ ระบาดของยาเสพติด และการเพิ่มขึน้
ของการพนันเป็ นปัญหาสํ าคัญต่ อคุณภาพชีวติ ของประชาชน
การก่ออาชญากรรมที่มีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง คดีอาญาที่สําคัญทั้งการ
ก่อคดี ต่อชี วิต ร่ า งกายและเพศ คดี ป ระทุ ษ ร้ ายต่อทรัพ ย์ และคดี ย าเสพติ ด จํา นวนคดี อาญา
ดังกล่าวเป็ นคดียาเสพติดมากที่สุด ปั จจุบนั ปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดเป็ นภัยร้ายแรง
ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนพบว่า ปั ญหาการแพร่ ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.2 ในปี
2552 เป็ นร้ อยละ 51.3 ในปี 2553 นอกจากนี้ผลกระทบจากปั ญหาทางเศรษฐกิจ ส่ งผลให้
คนไทยเข้า สู่ ว งจรการเสี่ ย งโชคมากขึ้ น เช่ น เล่ น พนัน บอล หวยใต้ดิ น หวยหุ ้ น เป็ นต้น
ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเล่นการพนันมากขึ้น
4. สั งคมไทยเผชิ ญวิกฤตความเสื่ อมถอยด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม มีการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย และมีแนวโน้ มเป็ นสั งคมปัจเจกมากขึน้
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วผ่านกระแสโลกาภิวตั น์และโลกไซเบอร์ ทําให้
คนไทยมุ่งแสวงหาความสุ ขและสร้ างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็ น
วัฒนธรรมย่อยร่ วมสมัยที่หลากหลายในรู ปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่ องเดียวกัน
มีการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่ วนรวม ขณะที่ภาคส่ วนต่างๆ ได้มีการ
ส่ งเสริ มให้มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆ แต่การมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์
ส่ วนรวมยัง อยู่ใ นระดับ ตํ่า นอกจากนี้ ค วามสัม พันธ์ แบบเครื อญาติ ที่ มี ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่
ช่วยเหลื อเกื้ อกูลกันเริ่ มหมดไป พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิ กในครอบครัวเป็ นแบบ
ต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิ กในครอบครัวมีความเปราะบางจนนําไปสู่ ปัญหา
ทางสังคมเพิม่ ขึ้น
5. สื่ อมีอิทธิพลต่ อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่ ยังมีบทบาทในการ
ส่ งเสริม การพัฒนาคุณภาพคนค่ อนข้ างน้ อย
สื่ อทางสังคมในปั จจุบนั มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชน แต่การเผยแพร่ สื่อต่างๆ ยังไม่มีบทบาทต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ และคุ ณธรรม
จริ ยธรรม สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์มีภาพของความรุ นแรง ภาพที่ตอกยํ้าการสร้างอคติ
เชิงลบต่อผูอ้ ื่น ภาษาก้าวร้าว ความไม่เหมาะสมทางเพศ ขณะที่การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่าน
ทางเว็บไซด์ต่างๆ ส่ วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศที่เข้าข่ายลามกอนาจารและการใช้ภาษาที่
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ไม่ เ หมาะสม ขณะที่ เ กมคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ ง เป็ นสื่ อ ออนไลน์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เด็ ก และเยาวชน
อย่างมาก ซึ่ งเกมส่ วนใหญ่ที่นิยมเล่นเน้นการต่อสู้ใช้ความรุ นแรง ไม่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู้
และเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม
6. บริ บทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่ อให้ เกิดความร่ ว มมือทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี รวมทั้งความร่ วมมือในประชาคมอาเซียน
ความร่ วมมื อกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีอิทธิ พลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เข้าสู่ ประเทศไทย ทั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ในปี 2558 จะมีการเคลื่ อนย้ายแรงงานที่มีทกั ษะฝี มืออย่างเสรี ตามกรอบความร่ วมมือ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยมีขอ้ ตกลงร่ วมกันถึ งคุ ณสมบัติในสายวิชาชี พเพื่อให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานใน 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม วิชาชี พสํารวจ แพทย์
ทันตแพทย์และนักบัญชี และในระยะต่อไปจะเปิ ดในสาขาอื่นๆ รวมทั้งแรงงานกึ่งทักษะฝี มือ
ด้วย ซึ่ งจะมีผลทําให้ประเทศต้องมีเกณฑ์ เพื่อเป็ นมาตรฐานในการประเมินความสามารถของ
แรงงานที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซี ยน

กฎหมายและเอกสารสํ าคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา

1. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 49 ได้บญั ญัติถึงสิ ทธิ ของบุคคลในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่
รั ฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึ งและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึ งผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อ
ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู ้อ ยู่ใ นสภาวะยากลํา บาก ต้อ งได้รั บ การสนับ สนุ น จากรั ฐ เพื่ อให้ไ ด้รั บ
การศึ กษาโดยทัดเที ยมกับบุ คคลอื่ นด้วย การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชี พหรื อเอกชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความ
คุ ้มครองและส่ งเสริ มที่ เหมาะสมจากรั ฐ มาตรา 80(3) ได้บ ัญญัติให้มี การพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุ ก ระดับ และทุก รู ป แบบให้ส อดคล้อ งกับ ความเปลี่ ย นแปลง
ทางเศรษฐกิ จ และสัง คม โดยจัด ให้มี แผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติ จัด ให้ มี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ ก ้ า วหน้ า ทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนมีจิตสํานึกของ ความเป็ นไทย มีระเบียบ
วิน ยั คํา นึ ง ถึง ประโยชน์ส่ ว นรวม และยึด มัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2550)
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545
ได้ก ํา หนดบทบัญญัติที่ ถื อเป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิ รูป การศึ ก ษา
ทั้งระบบ ทั้งในเรื่ องสิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา
การบริ หารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษาที่กาํ หนดให้การศึกษาต้องจัดให้
บุ คคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน ในการรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่ งมี
ความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู้ หรื อ
มีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อบุคคลซึ่ งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรื อไม่มีผดู้ ูแลหรื อด้อย
โอกาส ต้อ งจัด ให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสได้รั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเป็ นพิ เ ศษ
การศึกษาสําหรับคนพิการ ให้จดั ตั้งแต่แรกเกิด หรื อพบความพิการ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ซึ่ งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรู ปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคล
นั้น (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545)
3. แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)
เป็ นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
เน้ น นํา หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํา ริ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้ จกั ประมาณอย่างมีเหตุผล
มีความรอบรู ้เท่าทันโลกเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และ
ความอยู่ดี มี สุ ข ของคนไทย โดยยึ ด “คน” เป็ นศู น ย์ก ลางการพัฒ นา มี ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละ
แนวนโยบาย ดังนี้
1) พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุ ลเพื่อเป็ นฐานหลักของการ
พัฒนา มี แนวนโยบาย (1) พัฒนาคุ ณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ในทุกระดับและประเภท
การศึ ก ษา (2) ปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งให้ ผู้เ รี ย นมี ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจในความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน์
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ส่ วนรวมและยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และรังเกียจการทุจริ ต ต่อต้านการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง (3) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน
ทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวติ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริ การการศึกษาและการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่ างไกล ทุรกันดาร (4) ผลิตและ
พัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขัน
และร่ วมมือกับนานาประเทศ (5) พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก (6) ผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและคุณภาพชี วิตที่ดี
2) สร้ างสังคมไทยให้เป็ นสังคมคุ ณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้
มีแนวนโยบาย (1) ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา อบรม และเรี ยนรู ้ของสถาบันศาสนา และสถาบัน
ทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (2) ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นเครื อข่ายภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กี ฬา
เป็ นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต (3) ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปั ญญา พัฒนาระบบบริ หารจัดการความรู้และสร้างกลไกการนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
3) พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาคน และ
สร้างสังคมคุ ณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ มีแนวนโยบาย (1) พัฒนาและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต
(2) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการโดยเร่ งรัดกระจายอํานาจการบริ หารและจัดการศึกษา
ไปสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (3) ส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุก ภาคส่ วนของสังคมในการบริ หารจัด
การศึกษา และสนับสนุนส่ งเสริ มการศึกษา (4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุน
เพื่อการศึกษา ตลอดจนบริ หารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (5) ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็ นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็ น
ประชาคมอาเซี ย น และเพิ่ ม ศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ของประเทศภายใต้ก ระแสโลกาภิ ว ตั น์
ขณะเดี ย วกันสามารถอยู่ร่วมกันกับ พลโลกอย่า งสั นติ สุ ข มี ก ารพึ่ ง พาอาศัย และเกื้ อ กูล กัน
(สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553)

ผลการจัดการศึกษาทีผ่ ่ านมา
คุณภาพการจัดการศึกษา

ที่ ผ่ า นมาคุ ณ ภาพการศึ ก ษายัง ไม่ เ ป็ นที่ พ อใจของสั ง คม เด็ ก วัย เรี ยนมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิ ช าหลั ก ของระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (O-Net) ได้ แ ก่
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยังมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่ งจาก
ผลการสอบในปี การศึกษา 2553 พบว่าคะแนนเฉลี่ย ในทุกระดับชั้นของวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิ ตศาสตร์ ลดลงจากปี การศึกษา 2552 และมาตรฐานความสามารถยังได้คะแนนตํ่าในเรื่ อง
ของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับการประเมิน
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษาของนัก เรี ย นในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ในวิช าคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS) ในปี 2550
พบว่า ประเทศไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย วิช าคณิ ต ศาสตร์ 441 คะแนนและวิช าวิท ยาศาสตร์ 471
คะแนน ตามลําดับซึ่ งยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่ งเป็ นการประเมินทุก 4 ปี รวมทั้งผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของ The Programme for
International Student Assessment (PISA) ที่ประเมินจากผูท้ ี่จบการศึกษาภาคบังคับหรื อกลุ่ม
อายุ 15 ปี ก็พบว่าคะแนนเฉลี่ ยยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ผูส้ ําเร็ จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี
ความสามารถและสมรรถนะไม่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูใ้ ช้ ในด้า นการผลิ ตครู
คณาจารย์ให้มีความรู ้ ความสามารถและมีปริ มาณที่เพียงพอ เนื่องจากนโยบายการจํากัดอัตรา
กําลังคนภาครัฐ รวมทั้งการใช้มาตรการจูงใจให้ขา้ ราชการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ทําให้สูญเสี ยอัตราครู ไปจํานวนหนึ่ ง อีกทั้งบัณฑิตครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
บางส่ วนที่จบการศึกษาแล้วไม่เป็ นครู ครู สอนไม่ตรงวุฒิ และการขาดแคลนครู ในบางพื้นที่
ทําให้เกิดความขาดแคลนครู ในภาพรวม ในขณะที่ครู สายวิชาชี พส่ วนมากขาดประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ อีกทั้งครู ยงั มีภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกับในด้าน
การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ วิชาชี พครู พบว่าผูเ้ ลือกคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ เป็ นอันดับท้ายๆ
ส่ ว นการพัฒ นาครู ก็ ย ัง ขาดการดู แ ลเอาใจใส่ อ ย่ า งจริ งจัง และด้ า นสถานศึ ก ษาพบว่ า
มี ส ถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ เ กณฑ์ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของสํ า นั ก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสถานศึกษาขนาด
เล็ก จากสภาพดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา
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ความทัว่ ถึงในการให้ บริการการศึกษา

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ข ยายโอกาสทางการศึ กษาให้กบั ประชาชนทั้ง ใน
ระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
และการเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งทํา ให้ มี ผู ้ไ ด้รั บ การศึ ก ษาเพิ่ ม จํา นวนมากขึ้ น ในแต่ ล ะระดับ
การศึกษา ดังนี้
ระดับการศึ กษาปฐมวัย เป็ นการจัดการศึกษาที่ มุ่งเตรี ยมความพร้ อมด้า น
ร่ างกาย จิ ตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กบั เด็กก่ อนเข้าเรี ยนระดับประถมศึกษา ซึ่ งที่
ผ่านมากระทรวงศึกษาธิ ก ารสามารถจัดการศึกษาในระดับนี้ ในระบบโรงเรี ย น ปี การศึกษา
2552 จํา นวน 1,780,074 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 74.33 ของประชากรกลุ่ ม อายุ 3-5 ปี (จํา นวน
2,394,796 คน) เนื่ องจากรั ฐบาลได้มี นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ที่ค รอบคลุ มถึ ง ระดับการศึกษา
ปฐมวัย
ระดั บ การศึ กษาขั้ นพื้นฐาน เป็ นการจัดการศึ ก ษาตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ที่มุ่งหวังให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทั้ง ในด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมความรู้ และความสามารถขั้น พื้ นฐานโดยเน้นการอ่ า นออก
เขียนได้ คิดเลขเป็ น มี ทกั ษะชี วิตและสามารถแก้ปัญหาได้ ในปี การศึกษา 2552 สามารถจัด
การศึ ก ษาได้ จํานวน 9,934,295 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 92.29 ของประชากรกลุ่ ม อายุ 6 – 17 ปี
(จํานวน 10,764,131 คน) จําแนกเป็ นระดับประถมศึกษา จํานวน 5,138,475 คน คิดเป็ นร้อยละ
104 ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จํา นวน 2,792,286 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 94.87 และระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จํา นวน 2,003,534 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.57 ตามลํา ดับ ทั้ง นี้ พ บว่า
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาสามารถจัดได้มากกว่าจํานวนประชากรกลุ่มอายุ 6- 12 ปี
ที่มีอยูเ่ นื่ องจากรัฐบาลได้เปิ ดโอกาสให้กบั ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถ
เข้ารับการศึกษาได้ และแนวโน้มในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
จะเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากเด็ ก ไม่ นิ ย มเรี ย นสายอาชี ว ศึ ก ษา รวมทั้ง ค่ า นิ ย มของผู้ป กครอง
ที่ปรารถนาให้ลูกเรี ยนต่อในสายสามัญจนจบปริ ญญาตรี เพื่อให้ทาํ งานในสายอื่นและการที่
ผูป้ กครองไม่ทราบความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษาเท่าที่ควร
ระดับอาชี วศึกษาและอุดมศึกษา การจัดการศึกษาระดับอาชี วศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงเรื่ อยๆ จากปี การศึกษา 2551 มีผเู้ รี ยนอาชีวศึกษาจํานวน 776,718 คน และในปี การศึกษา
2552 มี จ าํ นวน 750,750 คน ซึ่ ง จะมี จาํ นวนลดลงเมื่ อ เที ย บกับ จํา นวนผูเ้ รี ย นสายสามัญที่ มี
จํานวนเพิ่มขึ้นและการผลิตกําลังแรงงานระดับอาชี วศึกษาไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
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ของเทคโนโลยีในสถานประกอบการ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ ทักษะ
พื้นฐานที่ จาํ เป็ นยังไม่เพีย งพอ ในขณะที่ ระดับ อุดมศึ กษาคุ ณภาพของบัณฑิ ตอยู่ใ นระดับ ดี
แต่ในภาพรวมยังไม่เป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้ นอกจากนี้ การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของ QS
Asian Universities Ranking เป็ นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปี 2011
มีมหาวิทยาลัยของไทยติ ดอันดับใน 100 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยมหิ ดล
อัน ดับ ที่ 47 จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย อัน ดับ ที่ 67 มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ อัน ดับ ที่ 88
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอันดับที่ 95 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในขณะเดียวกันจาก
การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติของ The Time Higher Education World
University Rankings 2010 – 2011 ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับใน 200 อันดับแรก
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปี การศึกษาเฉลี่ ยของคนไทย อายุ 15 – 59 ปี พบว่า
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2552 มีปีการศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ 8.9 ปี และในปี 2553 เท่ากับ 9.0
ปี แต่ ก็ ย งั ตํ่า กว่า เป้ าหมายที่ ก ํา หนดไว้ ในปี 2553 เท่ า กับ 10.0 ปี เนื่ อ งจากเด็ ก ที่ เ ข้า เรี ย น
การศึ กษาภาคบังคับมีการออกกลางคันมาก รวมถึ งการให้บริ การการศึกษาแก่ผูด้ ้อยโอกาส
ยังไม่ทวั่ ถึง

การใช้ สื่อ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้มี ก ารจัดตั้ง กองทุ นเทคโนโลยีเพื่อการศึ ก ษา เพื่ อ
สนับสนุ นและส่ งเสริ มการผลิ ต วิจยั และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โดยกองทุนมีหน้าที่ 3 เรื่ องคือ 1) การส่ งเสริ มพัฒนาเครื อข่ายการศึกษาแห่ งชาติ (National
Education Network) เพื่อพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ไปยังสถานศึ กษาทัว่ ประเทศ และนานาชาติ 2) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา (National
Education Information system) เป็ นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และ 3)
ส่ งเสริ มศูนย์การเรี ยนรู ้แห่ งชาติ (National Learning center) เพื่อเป็ นศูนย์กลางจัดเก็บเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษา ซึ่ งในขณะนี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งจัดทําร่ างกฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า และได้จดั ทําแผนแม่บ ท
กองทุ นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
ทั้งนี้ ต้องการให้พฒั นาสถานีวทิ ยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรื อ ETV มาเป็ นสถานีโทรทัศน์ทาง
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การศึกษา ยกระดับรายการ Student Channel และ Teacher Channel ซึ่ งในอนาคตอาจจะจัด
ห้องเรี ยนเชื่ อมโยงกันทัว่ โลก รวมถึ ง โครงการ Student Channel เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากครู ที่มีความรู ้ความสามารถ เป็ นการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กนักเรี ยน
ในเมืองและชนบท และ โครงการ Thai Teacher TV เป็ นรายการโทรทัศน์สําหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยน การสอน แนวคิด
ในการบริ หารจัดการและแก้ไขปั ญหาการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ มี ก ารพัฒ นาเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาการศึ ก ษา (Inter
University Network : Uni-Net) โดยเชื่อมโยงเครื อข่ายความเร็ วสู งระหว่าง มหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ทางการศึกษา สนับสนุนการดําเนิ น
กิจกรรมด้านการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Uni-Net เพื่อรองรับ
การศึกษาทั้งระบบ โดยสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทวั่ ประเทศเพื่อ
เชื่ อ มโยงทั้ง 4 ภู มิ ภ าค และการขยายโครงสร้ า งพื้ น ฐานเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื่ อ พัฒ นา
การศึกษา
ปั ญหาการดําเนิ นงานที่ผ่านมา พบว่า ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนา
วัสดุ อุปกรณ์มากกว่าการนําเนื้ อหาสาระในสื่ อเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ในการเรี ยน
การสอน และการพัฒนาผูส้ อนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการนําเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนและจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ครู และนักเรี ยนนําความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษาไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองน้อย
ประกอบกับ สถานศึ ก ษามี จาํ นวนคอมพิวเตอร์ และอุ ป กรณ์ สํา หรั บ สื่ อไม่ เพี ย งพอ ล้า สมัย
รวมทั้งครู ยงั ไม่ ส ามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่า ง
แท้จ ริ ง และผูเ้ รี ย นไม่ไ ด้ใ ช้เทคโนโลยีเพื่ อการเรี ย นรู้ ด้วยตนเอง ประกอบกับ สถานศึ ก ษา
บางแห่ ง ยัง ขาดสื่ อ ที่ ท ัน สมัย และมี คุ ณ ภาพ ทํา ให้ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การใช้เ พื่ อ ศึ ก ษาค้น คว้า
หาความรู ้ดว้ ยตนเองของครู และผูเ้ รี ยน

ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่การ
บริ หารและจัดการการศึกษาของรัฐ การบริ หารและจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น รวมถึงการบริ หารและจัดการศึกษาของเอกชน และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) มีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ ได้แก่
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1) การกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
2) พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่ งใสเป็ นธรรมและมีระบบ
การตรวจสอบที่มีประสิ ทธิ ภาพ 3) พัฒนาการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
อย่างมี คุณ ภาพ 4) พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อส่ งเสริ ม สนับ สนุ นการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรี ยนรู้
ให้มากขึ้น และ 5) พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จากผลการพัฒนาการศึกษาที่ผา่ นมา ในด้านเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและ
การจัดการศึ ก ษา การส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมและการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัด
การศึกษาจากส่ วนกลางสู่ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา แม้จะได้มีการออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาแล้ว แต่หน่ วย
ปฏิบตั ิยงั ไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริ หารงานและจัดการศึกษาเท่าที่ควร ส่ วนการ
มี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ ก ษา พบว่า มี ก ารถ่ า ยโอนสถานศึ ก ษาไปองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ นแล้ว 381 แห่ ง การจัดการศึ ก ษาของเอกชนยัง ไม่มีก ารขยายตัวเท่ าที่ ควร เนื่ องจาก
นโยบายขยายโอกาสทางการศึ ก ษาของรั ฐ มี ผ ลกระทบต่ อการรั บ นัก เรี ย น/ นัก ศึ ก ษาของ
สถานศึกษาเอกชน ส่ วนสถานประกอบการและสถาบันต่างๆ มีส่วนร่ วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
แต่ยงั มีสัดส่ วนน้อยมาก อีกทั้งขาดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

กรอบแนวคิด
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับทีส่ ิ บเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559

หลักปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
คน
เป็ น
ศูนย์ กลาง
ของ
การพัฒนา
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ของกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
แผนการศึกษาแห่ งชาติ
ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552 – 2559)
ร่ าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับทีส่ ิ บเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559

แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับทีส่ ิ บเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559

บทบาทและอํานาจหน้ าที่
ของกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐธรรมนูญ
แห่ ง
ราชอาณาจักร
ไทย
พุทธศักราช
2550

บริบทสภาพแวดล้ อม
ทีม่ ีผลกระทบต่ อการศึกษา

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
2555 – 2559 ได้ยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552 – 2559)
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ สิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ที่มุ่งหวังจะ
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึก วัฒนธรรมที่
ดีงามและรู ้คุณค่าของความเป็ นไทย มีโอกาสและสามารถเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีภูมิคุม้ กันต่อการ
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เปลี่ยนแปลง และเป็ นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชื่ อมโยง
กับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิ การมาเป็ นกรอบแนวคิดในการดําเนิ นการ
โดยมี เป้ าหมายสําคัญ คือ มุ่งให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตอย่างมี คุณภาพ เป็ นคนดี คนเก่ง
มี ค วามสุ ข มี ภู มิ คุ ้ม กัน รู ้ เท่ า ทันในเวที โ ลก กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้จ ัดทํา แผนพัฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ สิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ขึ้น โดยคํานึ งถึงผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา และบริ บทสภาพแวดล้อมทุกด้านที่มีผลกระทบต่อการศึกษา ประกอบกับ
ทิ ศ ทางการพัฒ นาประเทศและทิ ศ ทางการพัฒ นาการศึ ก ษาของประเทศ รวมทั้ง การให้
ความสําคัญกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ เอกชน ชุ มชนและ
ประชาชนที่สนใจ เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
2555 – 2559 มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของพื้ น ที่ แ ละท้อ งถิ่ น ที่ จ ะส่ ง ผลให้ก าร
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาในระดับหน่วยงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
รวมทั้งเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการได้อย่างชัดเจน

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับทีส่ ิ บเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559
กระทรวงศึกษาธิ การ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อม
ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตสํานึกของความเป็ นไทย มีความเป็ นพลเมืองที่ดี ตระหนัก
และรู ้ คุ ณ ค่ า ของขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมที่ ดี ง าม มี ภู มิ คุ้ม กัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิ ศทางการพัฒนาประเทศ จึงได้จดั ทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ขึ้น เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน ซึ่ งมีสาระสําคัญดังนี้

วิสัยทัศน์

“คนไทยได้เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ เป็ นคนดี มีความสุ ข มีภูมิคุม้ กัน
รู ้เท่าทัน ในเวทีโลก”

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ สากล
2. เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วน

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพคนไทยให้ มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. เพื่ อ ผลิ ตและพัฒ นากํา ลัง คนรองรั บ การพัฒ นาและเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
3. เพื่ อสร้ างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุ นการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืน
4. เพื่อให้คนไทยได้เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. เพื่ อ พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การการศึ ก ษาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
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เป้ าหมายหลัก

1. ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

สู งขึ้น

2. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
3. คนไทยทุ ก กลุ่มทุกวัยมี โอกาสได้รับการศึกษาและการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต
อย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
4. ผลงานวิจยั และนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศ หรื อต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์
5. ผูเ้ รี ยนและกําลังแรงงานได้รับการเตรี ยมความพร้อมเชื่อมโยงสู่ สังคมและ
ประชาคมอาเซี ยน
6. ภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การการศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการศึกษา

ตัวชี้วดั

1. ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหลักระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปี
และได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
3. จํานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
5. จํานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่เผยแพร่ ในวารสาร หรื อนําไปใช้อา้ งอิง
ในระดับชาติ หรื อนานาชาติ หรื อนําไปใช้ประโยชน์ หรื อต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์
6. ร้ อยละของผูส้ ําเร็ จการอาชี วศึกษาและการอุดมศึกษาที่เข้าสู่ ตลาดแรงงาน
มีส มรรถนะเป็ นที่ พึง พอใจของผูใ้ ช้ และมี ง านทําภายใน 1 ปี รวมทั้ง ประกอบอาชี พอิ ส ระ
เพิ่มขึ้น
7. สัดส่ วนผูเ้ รี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
8. สัดส่ วนผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

เพื่อให้การดําเนิ นงานบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายการพัฒนา
ที่กาํ หนดไว้ กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ยน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา
2. ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
3. ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. ขยายโอกาสการเข้าถึ งบริ การทางการศึกษา และการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวติ
5. พัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาซึ่ งในแต่ละยุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา

จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง ขึ้ น สามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และ
สามารถดํารงชี วิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ส่ งเสริ มและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชี พ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและ
ประเภทให้มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานได้รับ การรั บ รองจากสํา นัก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตัวชี้วดั

1. ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหลักระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความเป็ น
พลเมือง

16

3. ร้ อ ยละของครู ห รื อ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาสามารถ
นําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ
4. จํานวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่ งเสริ มสวัสดิการ
สวัสดิภาพ สิ ทธิ ประโยชน์เกื้อกูล ความมัน่ คงและผดุงเกียรติ
5. ร้ อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
สมศ.
กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน
1. เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ยน
1.1 พัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนาและเตรี ยมความพร้ อมทุกด้านให้
เด็กปฐมวัยทุกคน ก่อนเข้าเรี ยนระดับประถมศึกษา
1.2 ปรับหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และจัดกิจกรรมเสริ มทักษะพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในรู ปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
และมีทกั ษะวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เช่น การวิจยั การทํา
โครงงาน เป็ นต้น
1.4 ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ การเรี ยนการสอน ตํา ราเรี ยนที่ มี คุ ณ ภาพ
รวมทั้ง สื่ อ และตํา ราเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี เ นื้ อ หาสาระที่ ท ัน สมัย ในทุ ก ระดับ /ประเภท
การศึกษา เพื่อให้ผเู้ รี ยนศึกษา ได้ดว้ ยตนเอง
1.5 พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนต้นแบบทุกสาขาวิชาหลัก และทุกระดับ
การศึกษา เพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการจัดการเรี ยนการสอนในทุกสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานใกล้เคียงกัน
1.6 ส่ ง เสริ มการพัฒ นาสุ ขภาวะให้ ผู ้เ รี ยนในทุ ก ระดั บ /ประเภท
การศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการทางร่ างกายและสติปัญญาสมวัย
1.7 ปรับระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
และกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
2. เร่ ง รั ด พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทาง
การศึกษา
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2.1 ปรั บระบบการผลิ ตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยการสรรหา คัดกรองคนมีจิตวิญญาณความเป็ นครู คนดี คนเก่งมาเป็ นครู
2.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาสถาบันผลิ ตครู ให้มีความเข้มแข็ง
มีประสิ ทธิ ภาพ มีศกั ยภาพทั้งในการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งวิจยั และพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู
2.3 วางแผนการผลิ ต และพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการจัดการศึ ก ษาทุ ก ระดับ /ประเภทการศึ ก ษา รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ผูส้ ํา เร็ จ
การศึกษาสาขาอื่น หรื อภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็ นผูส้ อนเพิ่มเติม
2.4 เร่ ง รั ด การผลิ ต ครู พ นั ธุ์ ใ หม่ และครู ส าขาขาดแคลนให้เ พี ย งพอ
ตามความต้องการใช้ครู
2.5 เร่ งรั ดพัฒนาครู ประจําการ และครู ที่สอนไม่ตรงวุฒิให้มีความรู้
ความสามารถในวิชาที่สอน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนา
2.6 สร้างความร่ วมมือ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทางวิชาการ โดยจัดหาทุนให้
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ท้ งั ในและต่างประเทศ
2.7 แก้ไขปั ญหาการขาดแคลนครู และลดภาระงานอื่นที่ไม่จาํ เป็ นของ
ครู และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ
2.8 สร้ า งขวัญกํา ลัง ใจ สร้ า งแรงจูง ใจ โดยปรั บ ระบบเงิ น เดื อนและ
ค่าตอบแทน ระบบการประเมินวิทยฐานะ สวัสดิการ สิ ทธิ ประโยชน์เกื้อกูล ความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงในวิชาชี พครู รวมทั้งเร่ งรัดการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
2.9 ฟื้ นฟูศรั ทธาวิชาชี พครู ยกย่อง เชิ ดชู เกี ยรติค รู ดี ครู ตน้ แบบอย่า ง
ต่อเนื่อง
2.10 พัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2.11 พัฒ นาเกณฑ์ม าตรฐานวิช าชี พ ครู และระบบการประกัน และ
รับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู
3. เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
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3.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
ต่อการเรี ยนรู ้

3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อ

3.3 ยกระดับ คุ ณ ภาพและมาตรฐานสถานศึ ก ษาทุ ก ระดับ /ประเภท
การศึกษาให้ทดั เทียมระดับสากล
3.4 ขยายผลโรงเรี ย นดี ป ระจํา ตํา บล อํา เภอและจัง หวัด โดยสร้ า ง
โรงเรี ยนเครื อข่ายและโรงเรี ยนคู่พฒั นา
3.5 พัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา โดยนํา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก สมศ. มาใช้เป็ นฐานของการพัฒนา
4. ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นพลเมืองในระบบการศึกษา
4.1 สร้ า งกระบวนการเรี ยนรู้ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้ ผู้เ รี ยนมี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ยมและมีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.2 บู รณาการการเรี ย นรู้ ใ ห้หลากหลาย ทั้ง ด้า นวิช าการ ทัก ษะชี วิต
ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม ศาสนา และความเป็ นไทย
4.3 พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และจัดกิ จกรรมเชิ งปฏิ บตั ิ เพื่อพัฒนา
ความเป็ นพลเมือง ปลูกฝั ง เสริ มสร้ างความมีวินัย ความสามัค คี และยึด มัน่ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
4.4 สร้ า งเครื อข่ า ยความร่ วมมื อระหว่า งสถาบัน ครอบครั ว สถาบัน
ศาสนา สถานศึ ก ษาในการบ่ม เพาะ และพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ย ธรรมให้ก ับ ผูเ้ รี ย นทุ ก ระดับ /
ประเภทการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสร้ าง
ศักยภาพการแข่ งขันของประเทศ
จุดมุ่งหมาย
มุ่งผลิ ตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชี วศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะ มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
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และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งการเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยนและกําลัง
แรงงานรองรับการเข้าสู่ สังคมและประชาคมอาเซี ยน
ตัวชี้วดั

1. สัดส่ วนผูเ้ รี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
2. สั ด ส่ ว นผู ้เ รี ยนสายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ต่ อ สายสั ง คมศาสตร์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ ระดับอนุปริ ญญาถึงปริ ญญาตรี
3. ผูส้ าํ เร็ จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็ นที่พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ และมีงานทําภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
4. จํานวนผูม้ ีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่ อง
5. จํา นวนผู้เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรม/พัฒ นาทั ก ษะด้ า นอาชี พ เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซี ยน
กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน
1. สร้างภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา
1.1 พัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษาด้านอาชี พ เพื่อให้ผเู้ รี ยนเลือก
เรี ยนในสาขาวิชาที่มีความถนัดและสนใจ
1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชี้ แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน
ผูป้ กครอง และประชาชนเกี่ ยวกับการศึ กษาในรู ปแบบอาชี วศึ กษาอย่างถู กต้อง เพื่อให้เห็ น
ความสําคัญและความจําเป็ นของการศึกษาอาชีวศึกษา และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเข้าเรี ยน
อาชีวศึกษา
1.3 พัฒนาคุ ณภาพการอาชี วศึ กษา เพื่อให้ผูส้ ําเร็ จการศึ กษามีความรู้
ความสามารถทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
1.4 พัฒนาระบบการดําเนิ นงานของสถาบันคุ ณวุฒิวิชาชี พให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการรับรองสมรรถนะ ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
1.5 ปรั บ ระบบการกํา หนดเงิ นเดื อ นและค่า ตอบแทน เพื่อจูง ใจให้ มี
ผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
2. เร่ งผลิ ตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ พยาบาล
และสาขาที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
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2.1 เพิ่ม การผลิ ตและพัฒนากํา ลัง คนระดับ อาชี วศึ ก ษาและระดับ
อุ ดมศึ ก ษาในสาขาที่ เป็ นความต้องการและจํา เป็ นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
2.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เต็มศักยภาพ
2.3 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น สร้ า งแรงจู ง ใจให้ผู้เ รี ย นสายวิ ท ยาศาสตร์
เข้า เรี ย นต่ อในสายวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใ นระดับ อาชี วศึ ก ษาและระดับ อุ ดมศึ ก ษา
เพิ่มขึ้น โดยเชื่อมโยงกับการจัดสรรทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2.4 สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาคุ ณภาพและสร้ างความ
เข้มแข็งด้านการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. เร่ งผลิ ตและพัฒนากําลังคนด้านอาชี วศึ กษาให้ ท ันกับความเปลี่ ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
3.1 จัด การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ อ าชี ว ศึ ก ษา โดยเน้นสัด ส่ วนการปฏิ บ ัติ
มากกว่าทฤษฎี
3.2 ขยายการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิ จศึกษา เน้นการฝึ กงานใน
สถานประกอบการ
3.3 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ภ าคเอกชนมี บ ทบาทหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การผลิตและพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา
3.4 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้ค รู ผูส้ อนในสถาบันอาชี วศึ ก ษาได้เข้า รั บ
การฝึ กอบรมในสถานประกอบการ
3.5 ขยายการจัดการอาชี วศึ ก ษาและการอุ ดมศึ ก ษาสู่ ก ลุ่ ม ประชากร
วัยแรงงานเพิ่มขึ้น
3.6 พัฒนาหลักสู ตร ปรับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษา
ให้ทนั สมัย เหมาะสมกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. พัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ สังคม และประชาคม
อาเซียน
4.1 พัฒนากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิแห่ ง ชาติ (National Qualification
Framework)
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4.2 สร้ า งผู้เ รี ย นให้ มี ท ัก ษะฝี มื อ ที่ มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐานก่ อ นเข้า สู่
การทํางานในสถานประกอบการ
4.3 พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมและพัฒนากําลังแรงงานให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
4.4 พัฒ นาความรู้ แ ละทัก ษะด้า นภาษาต่ า งประเทศและภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน
4.5 พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรู้
และประสบการณ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ
4.6 สร้างโอกาสหรื อหลักประกันการมีงานทําให้ผสู้ ําเร็ จการศึกษา โดย
จัดหาแหล่งงาน แหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรื อเป็ นผูป้ ระกอบการใหม่
4.7 ส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาของวิท ยาลัย ชุ ม ชนให้มี ค วามเข้ม แข็ง
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
5. สร้ า งความเข้ม แข็ ง เครื อ ข่ า ยการผลิ ต และพัฒ นากํา ลัง คนกับ องค์ก ร/
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
5.1 สร้ างเครื อข่า ยความร่ วมมื อระหว่างสถาบันการศึก ษาและสถาน
ประกอบการในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากําลังคน
5.2 สร้ างความร่ วมมื อด้านการศึกษากับองค์กรหรื อหน่ วยงานทั้งใน
และต่างประเทศในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนตามความต้องการ
6. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
6.1 พัฒนาระบบการคัดกรอง สรรหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษด้า นต่า งๆ เพื่อให้ไ ด้รับการส่ ง เสริ ม สนับสนุ นด้า นการศึ ก ษาในรู ป แบบที่เหมาะสม
เต็มศักยภาพ และต่อเนื่อง
6.2 พัฒนาหลักสู ตร รู ปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ี
ความสามารถพิเศษให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรื อความก้าวหน้าทางวิชาการ
6.3 สร้ า งเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งกับบุคคล องค์กรหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นเลิศ ทั้งในและต่างประเทศ
6.4 ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพผูม้ ีความสามารถพิเศษอันโดดเด่น โดย
การส่ งเข้าแข่งขันทางวิชาการ การจัดประกวดสิ่ งประดิษฐ์คิดค้น หรื อการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ในระดับประเทศหรื อระหว่างประเทศ

22

7. ส่ งเสริ มประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซี ยน
7.1 ส่ ง เสริ ม การใช้ภาษาไทยควบคู่กบั ภาษาถิ่ นอย่างถูก ต้อง รวมทั้ง
การเรี ยนรู ้ภาษาสากลและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
7.2 ส่ ง เสริ ม การพัฒนาหลัก สู ตรการศึ ก ษานานาชาติ หรื อหลัก สู ต ร
การจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติ
7.3 พัฒ นาสถาบัน การศึ ก ษาทุ ก ระดับ และประเภทการศึ ก ษาที่ มี
ศักยภาพสู ง รวมทั้งรวมทั้งสถาบันการศึกษานานาชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล
7.4 ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาแบบสองภาษา และภาษาประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยนอย่างเข้มข้น

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ ายทอดองค์ ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม
จุดมุ่งหมาย
มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การวิ จ ัย และพัฒ นาทั้ง ด้า นการวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นา
ประเทศ การให้การบริ การรักษาพยาบาลและเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการวิจยั
และพัฒนาที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ท้งั ในด้านการพัฒนาการศึกษาและในเชิงพาณิ ชย์
ตัวชี้วดั

1. จํานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่เผยแพร่ ในวารสาร หรื อนําไปใช้อา้ งอิง
ในระดับชาติ หรื อนานาชาติ หรื อนําไปใช้ประโยชน์ หรื อต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์
2. จํานวนผลงานวิจยั ด้านการรักษาพยาบาลที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จ ัย และพัฒ นา สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
1.1 สร้ า งกลไกการวิ จ ัย และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมระหว่างภาคธุ รกิจ สถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา
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1.2 ส่ ง เสริ ม การวิจยั และพัฒนาในระดับ อุ ดมศึ ก ษา เพื่อสร้ า งสรรค์
องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ
1.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศกั ยภาพด้านการวิจยั และพัฒนาขั้นสู ง
1.4 ส่ งเส ริ ม ส นั บ ส นุ นก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ บ่ มเพ าะ วิ ส าหกิ จใ น
สถาบันการศึ กษา และพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิ ศ เพื่อเป็ นหน่ วยวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
1.5 ส่ งเสริ มการวิจยั ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น
2. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการศึกษาวิจยั กับองค์กร/หน่ วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ
2.1 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษา ครู คณาจารย์ ใ น
สถาบันการศึกษาดําเนินการวิจยั และพัฒนาสร้างองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.2 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ และ
เอกชนในการสร้ า งงานวิ จ ัย เชิ ง พาณิ ช ย์ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ ท ัน สมัย หรื อ ต่ อ ยอด
เทคโนโลยี
2.3 จั ด เวที แล ก เปลี่ ย นเรี ย นรู ้ นํ า เส นอผล งานวิ จ ั ย ระ หว่ า ง
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั เพื่อให้บริ การรักษาพยาบาลและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการศึกษา วิจยั และสร้างองค์ความรู้ เกี่ ยวกับ
การรักษาพยาบาลและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาด้านสาธารณสุ ขในมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการความรู ้
4.1 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานดํา เนิ น การจัด การความรู้
อย่างเป็ นระบบ นําไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.2 พัฒนาระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลองค์ความรู้ และการให้บริ การ
ทางวิชาการ หรื อเผยแพร่ องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ สาธารณชนอย่างทัว่ ถึง
4.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการถ่ายทอด ถอดองค์ค วามรู้ ที่มีอยู่ใ นบุคคล
ให้เป็ นองค์ความรู ้ขององค์กรหรื อหน่วยงานอย่างต่อเนื่ อง
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5. พัฒนาระบบบริ หารจัดการงานวิจยั
5.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั
5.2 สร้างเครื อข่ายนักวิจยั
5.3 ส่ งเสริ มการวิจยั ที่สร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางวิชาการ
5.4 กําหนดทิศทางการวิจยั ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู ้ใหม่
5.5 สนับสนุ นการนําองค์ความรู้ จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม ประเทศหรื อต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์
6. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ผลักดันให้ความรู้ และจดทะเบียนคุ ม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
6.1 สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
6.2 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ บุ ค ลากร หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาและ
สถาบันการศึ ก ษาจดทะเบี ย นคุ ้มครองผลงานหรื อสิ่ ง ประดิ ษฐ์คิดค้นที่ เป็ นเทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมใหม่

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้ าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้
อย่ างต่ อเนื่องตลอดชีวติ
จุดมุ่งหมาย
เร่ งขยายการเข้าถึงบริ การการศึกษาอย่างทัว่ ถึงทั้งในเมืองและชนบททุกระดับ/
ประเภท กระจายโอกาสและสร้างความเป็ นธรรมให้กบั กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ ให้ได้รับบริ การ
ทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการ
เรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ตลอดจนการพัฒ นาระบบข้อ มู ล สารสนเทศ
ให้สามารถนํามาใช้ในการบริ หารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วดั

1. จํานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. จํานวนนักเรี ยนพิการหรื อด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรื อ
บริ การทางการศึกษา
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4. จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม/พัฒนาทักษะอาชี พระยะสั้นสามารถนําความรู ้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรื อพัฒนางานได้
5. จํานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่ วมกิ จกรรมเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมไทย
6. ร้ อยละของประชากรวัย เรี ย นที่ ไ ด้รับ การศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน โดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษา
1.1 จัดตั้ง จัดหาและพัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ทั้งทุนให้เปล่าและทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
1.2 สร้ า งหลั ก ประกัน โอกาสการเข้า ถึ ง บริ การทางการศึ ก ษาให้
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการอย่างเหมาะสม ทัว่ ถึง
1.3 พัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาให้เข้าถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ในรู ปแบบที่ยดื หยุน่ หลากหลาย และเหมาะสม
1.4 สนับสนุ นค่าใช้จ่ายและปั จจัยพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ
จําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.1 พัฒนาห้องสมุดประชาชน และแหล่งเรี ยนรู้อื่นให้ทนั สมัย กระจาย
อย่างทัว่ ถึง เข้าถึงง่าย สะดวก เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับประชาชนในทุกพื้นที่
2.2 พัฒนารู ปแบบการให้บริ การการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุน่ เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน
2.3 พัฒนาระบบเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
2.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน ท้องถิ่น
2.5 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ค วามรู้ สร้ า งความ
ตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บทอด ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ที่ดีงาม
ของไทย
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3. พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ยน สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ทุ ก ระดับ /ประเภทการศึ ก ษาเข้า ถึ ง ระบบเครื อข่ า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ที่ทนั สมัยอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 พัฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลางทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ นเอกภาพ
มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
3.3 นํา ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ พ ัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการและการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
3.4 จัดให้มี ศู นย์ก ลางในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ ข ้อมูล สื่ อ
การเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพ ทัน สมัย ได้ม าตรฐาน และใช้เ ป็ นแหล่ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ของผูเ้ รี ยน ครู และคณาจารย์
3.5 รณรงค์ ส่ ง เสริ มให้ เ ด็ ก เยาวชนและประชาชนเข้า ถึ ง และใช้
ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ยนรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง สร้ า งสรรค์ และ
มีประสิ ทธิ ภาพ
3.6 ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการและจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยน
อย่างเพียงพอ ทัว่ ถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษา
จุดมุ่งหมาย
มุ่งปรั บระบบบริ หารจัดการและพัฒนาระบบบริ หารจัดการศึ กษาให้มี ความ
คล่องตัวในการบริ หารงานการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เป็ นที่ยอมรับของผูร้ ับบริ การ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้มีความคล่องตัว มีอิสระในการ
บริ ห ารจัด การ และมี ค วามเข้ม แข็ ง รองรั บ การกระจายอํา นาจ รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง ระบบการ
สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างภาคีเครื อข่าย
ทางการบริ หารจัดการศึกษา
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ตัวชี้วดั

1. คะแนนเฉลี่ ยผลประเมินการปฏิ บตั ิงานตามคํารับรองการปฏิ บตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกระทรวงศึกษาธิ การ
2. ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.) และสถานศึกษา
ทุ ก ระดับ /ประเภทที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาให้ มี ค วามพร้ อ มและความเข้ม แข็ ง ในการบริ ห าร
จัดการศึกษา
3. ร้ อยละของผูเ้ รี ยน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรื อทักษะด้านอาชี พ สามารถมีงานทําหรื อนําไปประกอบอาชี พ
ในท้องถิ่นได้
4. ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหลักระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
5. สัดส่ วนผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน
6. จํานวนภาคีเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 สนับ สนุ นสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อมให้ส ามารถบริ หารจัดการ
ได้อย่างอิสระ คล่องตัว เป็ นสถานศึกษานิ ติบุคคล และในระดับอุดมศึกษาพัฒนาสู่ การเป็ น
สถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ
1.2 ลดบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษามาเป็ นผูก้ าํ กับนโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษา นิเทศ และติดตามประเมินผลการบริ หารจัดการศึกษา
1.3 ให้ มี ข ้อ ตกลงอย่า งเป็ นทางการ (MOU) ระหว่ า งผู้บ ริ ห าร ครู
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อร่ วมกันพัฒนาการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนอย่างมี
คุณภาพ
1.4 ปรับปรุ งกลไกการบริ หาร การประสานการจัดการศึกษาส่ วนกลาง
และในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1.5 ปรับปรุ ง แก้ไข ประกาศใช้กฎหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการดําเนิ นงานเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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2. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถานศึกษาของรัฐและเอกชน
2.2 ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อการจัดการศึกษา
2.3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน สถานประกอบการ องค์กรศาสนา
ในการจัดการศึกษา
2.4 ส่ งเสริ มการศึกษาอิสลามศึกษา
3. พัฒ นาระบบการวางแผน งบประมาณ ตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผล
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3.1 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาสู่ สถานศึกษาตาม
ความจําเป็ นและสภาพปั ญหา
3.2 พัฒนาระบบการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร โดย ส�งเสริ ม
สนับสนุนให�ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส�วนรวม
3.3 พัฒนารู ปแบบการจัดทํางบประมาณไปสู่ ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน
3.4 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนงาน /โครงการ
3.5 สร้ างเครื อข่ายเชื่ อมโยงฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดทํา
ฐานข้อมูล
4. กระจายอํานาจการบริ หารจัดการให้เขตพื้นที่ การศึ กษาและสถานศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
4.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมให้สามารถบริ หารจัดการศึกษาได้อย่างอิสระ คล่องตัว
4.2 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น งานด้า นวิ ช าการ กํา กับ ดู แ ลมาตรฐานทาง
วิชาการ และเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
5. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้ทุ ก ภาคส่ วนมี ส่ วนร่ ว มในการจัดการศึ ก ษา และ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5.1 ทบทวนระบบการบริ ห ารงานโดยองค์ค ณะบุ ค คลในทุ ก ระดับ /
ประเภทการศึ ก ษา ทั้ง วิธี ก ารได้ม าองค์ป ระกอบ และอํา นาจหน้า ที่ ของผูบ้ ริ ห ารและ
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คณะกรรมการต่างๆ
5.2 สนับ สนุ น และมีม าตรการจูง ใจทั้งด้า นภาษีและสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ต่างๆ เพื่อให้เอกชนเข้ามาร่ วมการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ/ประเภท
5.3 ส่ ง เสริ ม การระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาและ
การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ
5.4 ส่ ง เสริ ม บทบาทของภาคเอกชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ในการจัดการศึ กษา และการเตรี ยมความพร้ อมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการรับโอน
งานด้านการศึกษาจากรัฐ
5.5 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และสร้ า งความตระหนัก ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
ในสังคม ร่ วมรับผิดชอบคุณภาพการศึกษา
5.6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือก
6. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือทางการศึกษากับองค์กรหรื อหน่ วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ
6.1 พัฒนาเครื อข่า ยความร่ วมมื อด้า นการศึ ก ษาขององค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน/หน่วยงานอื่นในพื้นที่
6.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเครื อข่ายในการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
การบูรณาการการทํางานร่ วมกัน
6.3 สนับ สนุ นและส่ งเสริ มให้ทุก ภาคส่ วนของสัง คมร่ วมกันจัดให้มี
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริ งของชุ มชน โดยอาศัยกลไก
ในชุมชนเป็ นตัวขับเคลื่อน

การนําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สู่ การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
การนําแผนพัฒนาการศึ ก ษาของกระทรวงศึก ษาธิ การ ฉบับที่ สิบ เอ็ด พ.ศ.
2555 – 2559 ไปสู่ การปฏิ บตั ิ จําเป็ นต้องอาศัยปั จจัย สนับ สนุ นและแนวทางการดํา เนิ นการ
ที่ชดั เจน จึงกําหนดแนวทาง การดําเนินการที่สาํ คัญ ดังนี้

การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่ การปฏิบัติ

การขับเคลื่ อนแผนพัฒนาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาธิ ก ารสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ
มีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้
1. ส ร้ าง เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า มร่ ว ม มื อกั บ ห น่ ว ย ง าน ทุ ก ระ ดั บ ใ น สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การในการดําเนิ นการแปลงเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการ
ดํา เนิ น งาน ตามแผนพัฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ อ ย่า งเป็ น
รู ปธรรม โดยกําหนดงาน/โครงการ/กิ จกรรมหลักที่ จะนําไปสู่ ผลสําเร็ จตามเป้ าหมายอย่า ง
ชัดเจน รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้ าหมายหลัก
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ฉบับที่ สิ บเอ็ด พ.ศ.2555-2559 กับนโยบายรั ฐบาล แผนการบริ หารราชการแผ่นดิ น และ
แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3. ผูบ้ ริ หารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การต้องให้ความสําคัญและใช้
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 เป็ นกรอบในการ
ดําเนินงานและบริ หารงานของหน่วยงาน
4. ดําเนิ นการชี้ แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ให้บุคลากร
หน่ วยปฏิ บตั ิ ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่ วนร่ วม และสนับ สนุ นให้การดํา เนิ นงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ต้อ งพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งสร้างขวัญและกําลังใจด้วยการยกย่อง
ชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดําเนินการได้ประสบผลสําเร็ จ
6. ให้ ห น่ ว ยงานในส่ ว นกลางสนับ สนุ น ทรั พ ยากรอย่า งเพี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยปฏิบตั ิการในพื้นที่
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การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559 ไปสู่ การปฏิบตั ิ มีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้
1. ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสําเร็ จและ
ผลกระทบของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
2. กระทรวงศึกษาธิ การ ทําหน้าที่กาํ หนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้า
การบริ หารจัดการนําแผนพัฒนาการศึก ษาสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ พัฒนาตัวชี้ วดั ความสํา เร็ จของการ
แปลงแผนฯ โดยนํา วิธี ก ารติ ดตามประเมิ นผลที่ เหมาะสมมาใช้ และประสานการติ ดตาม
ประเมิ น ผลกับ คณะกรรมการระดับ ต่ า งๆ รวมทั้ง ดํา เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลกระทบ
การพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
3. พัฒ นาระบบการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและรายงานผลให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุ งการดําเนิ นงาน
ให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทันเหตุการณ์
4. เสริ ม สร้ า งกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เ ข้ม แข็ง โดย
สนับ สนุ นให้ภาคประชาชนรวมกลุ่ ม ติ ดตามความก้า วหน้า ตรวจสอบความโปร่ ง ใสและ
ความสําเร็ จของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุ มชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และจัดทําข้อมูลที่นาํ มาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
5. สร้ างการเชื่ อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่ วนกลางและพื้นที่
การศึ กษา ให้เป็ นระบบที่ เข้าใจได้ง่ ายและใช้ป ระโยชน์ได้ส ะดวก เพื่อให้ทุ กฝ่ ายมีข ้อมูล
ที่ถูก ต้องแม่นยํา เป็ นประโยชน์ต่ อการวางแผนและติ ดตามประเมิ นผลในระดับต่า งๆ ให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

……………………………………………

