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เหตุผลและความจําเป็น 

 

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของสังคมไทย 

  การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน จะต้องให้ความสําคัญกับการ

เส ริมสร้างทุนของประเทศท่ี มีอยู่ ให้ เข้มแข็งและมีพลัง เพียงพอในการขับ เค ล่ือน

กระบวนการพฒันาประเทศ  โดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้เขม้แข็ง  พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

คุณภาพของคน ทั้ งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง  สามารถเป็น

ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตามสถานการณ์การพฒันา 

ท่ีผา่นมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ ดงัน้ี 
 

 1. โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึน้ ประชากรวัยเด็กและวัย

แรงงานลดลง ขณะทีก่ารย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึน้  

  ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุและจะเป็นสังคมผูสู้งอายุอยา่งสมบูรณ์ใน

ปี 2568  สาํหรับโครงสร้างประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานมีสัดส่วนลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็น

ผลมาจากภาวะเจริญพนัธ์ุของสตรีไทยท่ีลดตํ่าลง ขณะเดียวกนัคนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้

ความเขา้ใจดา้นอนามยัการเจริญพนัธ์ุท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  ส่งผลต่อความไม่สมดุลระหวา่ง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรของประเทศ  นอกจากน้ี การยา้ยถ่ินของประชากรจากชนบท

เขา้สู่เมืองอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหมี้การขยายตวัของความเป็นเมืองมากข้ึน 
 

 2. คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา คุณภาพ

การศึกษาและมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ 

  ผลการพฒันาตามช่วงวยั พบวา่ กลุ่มวยัเด็ก ระดบัเชาวปั์ญญา มีค่าเฉล่ียลดลง 

ขณะเดียวกนัยงัมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอว้นจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม 

ส่วนเด็กวยัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของ

ผูเ้รียนในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างตํ่า 

นอกจากน้ี จากพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพทาํให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นเพิ่มสูงข้ึน  

ขณะท่ีกลุ่มวยัทาํงานภาพรวมกาํลงัแรงงานมีการศึกษาสูงข้ึน การเรียนต่อในสายอาชีวศึกษายงั

ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคนระดบักลางของประเทศ  อีกทั้งแรงงานท่ีเป็นวยัใชก้าํลงั

แรงงานยงัขาดการออกกาํลงักาย  กลุ่มวยัสูงอายุแมจ้ะมีอายุยืนยาวข้ึน แต่ประสบปัญหาการ

เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังเพิ่มข้ึน เช่น โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย

ดา้นการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 
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 3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพิ่มขึน้

ของการพนันเป็นปัญหาสําคัญต่อคุณภาพชีวติของประชาชน   

  การก่ออาชญากรรมท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  คดีอาญาท่ีสําคญัทั้งการ

ก่อคดีต่อชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด จาํนวนคดีอาญา

ดงักล่าวเป็นคดียาเสพติดมากท่ีสุด ปัจจุบนัปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นภยัร้ายแรง

ท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างกวา้งขวาง  ทั้งน้ีจากการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนพบว่า ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 19.2 ในปี 

2552 เป็นร้อยละ 51.3 ในปี 2553  นอกจากน้ีผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให ้    

คนไทยเข้าสู่วงจรการเส่ียงโชคมากข้ึน เช่น เล่นพนันบอล หวยใต้ดิน หวยหุ้น เป็นต้น  

ขณะเดียวกนักลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโนม้เล่นการพนนัมากข้ึน   
 

 4. สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลง

ทางวฒันธรรมทีห่ลากหลาย และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึน้  

  การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วผา่นกระแสโลกาภิวตัน์และโลกไซเบอร์ ทาํให้

คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอตัลกัษณ์ส่วนตวัผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็น

วฒันธรรมย่อยร่วมสมยัท่ีหลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนั   

มีการคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้งมากกวา่ส่วนรวม  ขณะท่ีภาคส่วนต่างๆ ไดมี้การ

ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทาํกิจกรรมต่างๆ แต่การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมยงัอยู่ในระดับตํ่า นอกจากน้ีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเร่ิมหมดไป  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบ

ต่างคนต่างอยู่  สัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนาํไปสู่ปัญหา

ทางสังคมเพิ่มข้ึน 
 

 5. ส่ือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่ยังมีบทบาทในการ

ส่งเสริม การพฒันาคุณภาพคนค่อนข้างน้อย   

  ส่ือทางสังคมในปัจจุบนัมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ประชาชน  แต่การเผยแพร่ส่ือต่างๆ ยงัไม่มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม 

จริยธรรม สะทอ้นไดจ้ากรายการโทรทศัน์มีภาพของความรุนแรง ภาพท่ีตอกย ํ้าการสร้างอคติ      

เชิงลบต่อผูอ่ื้น ภาษากา้วร้าว ความไม่เหมาะสมทางเพศ  ขณะท่ีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่น

ทางเวบ็ไซดต่์างๆ ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองเพศท่ีเขา้ข่ายลามกอนาจารและการใชภ้าษาท่ี 
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ไม่เหมาะสม  ขณะท่ีเกมคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นส่ือออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน      

อย่างมาก  ซ่ึงเกมส่วนใหญ่ท่ีนิยมเล่นเน้นการต่อสู้ใช้ความรุนแรง ไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 

 6. บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน

ระดับทวภิาคีและระดับพหุภาคี รวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน   

  ความร่วมมือกบักลุ่มประเทศเพื่อนบา้นมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงาน

เขา้สู่ประเทศไทย ทั้งแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทยอยา่งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

ทั้งน้ีในปี 2558 จะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมืออย่างเสรีตามกรอบความร่วมมือ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัถึงคุณสมบติัในสายวิชาชีพเพื่อให้มีการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานใน 7 สาขา ไดแ้ก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม วิชาชีพสํารวจ แพทย ์

ทนัตแพทยแ์ละนกับญัชี และในระยะต่อไปจะเปิดในสาขาอ่ืนๆ รวมทั้งแรงงานก่ึงทกัษะฝีมือ

ดว้ย ซ่ึงจะมีผลทาํให้ประเทศตอ้งมีเกณฑ์ เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถของ

แรงงานท่ีจะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

 

กฎหมายและเอกสารสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   

  มาตรา 49  ไดบ้ญัญติัถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ท่ี

รัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือ

ทุพพลภาพ หรือผู ้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ

การศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืนดว้ย การจดัการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 

การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอ่มไดรั้บความ

คุ้มครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ  มาตรา 80(3) ได้บัญญัติให้มีการพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษา

ของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของ    ความเป็นไทย มีระเบียบ

วินยั คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
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 2. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2)  

พ.ศ.2545  

  ได้กําหนดบทบญัญัติท่ีถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา      

ทั้งระบบ ทั้งในเร่ืองสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษา 

การบริหารและการจดัการศึกษา มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย ์และ

บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

โดยเฉพาะในหมวดท่ี 2 วา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาท่ีกาํหนดให้การศึกษาตอ้งจดัให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ

จะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมี

ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือ        

มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ย

โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาสาํหรับคนพิการ ใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และให้

บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง การจดัการศึกษาสําหรับบุคคล

ซ่ึงมีความสามารถพิเศษ  ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคล

นั้น   (สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545) 
 

 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)  

  เป็นแผนระยะยาวภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

เน้นนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ                

พระเจา้อยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัประมาณอย่างมีเหตุผล        

มีความรอบรู้เท่าทนัโลกเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และ

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีวตัถุประสงค์และ

แนวนโยบาย ดงัน้ี 

   1) พฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการ

พฒันา  มีแนวนโยบาย (1) พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบัและประเภท

การศึกษา  (2) ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู ้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม               

มีจิตสาํนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวนิยั มีจิตสาธารณะ คาํนึงถึงประโยชน์ 
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ส่วนรวมและยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

และรังเกียจการทุจริต ต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง  (3) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน

ทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวติไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะ

ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในทอ้งถ่ินห่างไกล ทุรกนัดาร  (4) ผลิตและ

พฒันากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนั 

และร่วมมือกบันานาประเทศ  (5) พฒันามาตรฐานและระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้ง

ระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  (6) ผลิตและพฒันาครู 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  

   2) สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้     

มีแนวนโยบาย (1) ส่งเสริมการจดัการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบนัศาสนา และสถาบนั

ทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  (2) ส่งเสริม

สนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม พลศึกษา กีฬา 

เป็นวิถีชีวิตอยา่งมีคุณภาพและตลอดชีวิต  (3) ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 

นวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้และสร้างกลไกการนาํ

ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์   

   3) พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันาคน และ

สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  มีแนวนโยบาย (1) พฒันาและนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เพื่อการพฒันาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยเร่งรัดกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษา

ไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (3) ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจดั

การศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา  (4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุน

เพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจดัการ และใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ   (5) ส่งเสริมความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา พฒันาความเป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ 

ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่ งพาอาศัยและเก้ือกูลกัน   

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

 

 



ผลการจัดการศึกษาทีผ่่านมา 
 

 

คุณภาพการจัดการศึกษา  

ท่ีผ่านมาคุณภาพการศึกษาย ังไม่ เป็นท่ีพอใจของสังคม เด็กว ัยเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (O-Net) ได้แก่ 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยงัมีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงจาก

ผลการสอบในปีการศึกษา 2553  พบวา่คะแนนเฉล่ีย ในทุกระดบัชั้นของวิชาภาษาองักฤษและ

คณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศึกษา 2552  และมาตรฐานความสามารถยงัไดค้ะแนนตํ่าในเร่ือง

ของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในวิชาคณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS) ในปี 2550 

พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 441 คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์ 471 

คะแนน ตามลาํดบัซ่ึงยงัตํ่ากว่าค่าเฉล่ียนานาชาติ ซ่ึงเป็นการประเมินทุก 4 ปี รวมทั้งผลการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ The Programme for 

International Student Assessment (PISA) ท่ีประเมินจากผูท่ี้จบการศึกษาภาคบงัคบัหรือกลุ่ม

อายุ 15 ปี  ก็พบว่าคะแนนเฉล่ียยงัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย OECD   ผูส้ําเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี

ความสามารถและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้  ในด้านการผลิตครู 

คณาจารยใ์ห้มีความรู้ ความสามารถและมีปริมาณท่ีเพียงพอ เน่ืองจากนโยบายการจาํกดัอตัรา

กาํลงัคนภาครัฐ รวมทั้งการใช้มาตรการจูงใจให้ขา้ราชการเกษียณอายุราชการก่อนกาํหนด 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ทาํให้สูญเสียอตัราครูไปจาํนวนหน่ึง  อีกทั้งบณัฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

บางส่วนท่ีจบการศึกษาแล้วไม่เป็นครู  ครูสอนไม่ตรงวุฒิ และการขาดแคลนครูในบางพื้นท่ี     

ทาํใหเ้กิดความขาดแคลนครูในภาพรวม ในขณะท่ีครูสายวิชาชีพส่วนมากขาดประสบการณ์ใน

สถานประกอบการ อีกทั้งครูยงัมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกบัในดา้น

การคดัเลือกบุคคลเขา้สู่วิชาชีพครู พบว่าผูเ้ลือกคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นอนัดบัทา้ยๆ  

ส่วนการพัฒนาครูก็ย ังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง  และด้านสถานศึกษาพบว่า                    

มีสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานท่ีย ังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสํานัก          

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาขนาด

เล็ก จากสภาพดงักล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 
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ความทัว่ถึงในการให้บริการการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบัประชาชนทั้งใน

ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เพื่อใหป้ระชาชนทุกคน ทุกวยัมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษา

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทาํให้มีผู ้ได้รับการศึกษาเพิ่มจํานวนมากข้ึนในแต่ละระดับ

การศึกษา ดงัน้ี 

ระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเตรียมความพร้อมด้าน

ร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กบัเด็กก่อนเขา้เรียนระดบัประถมศึกษา ซ่ึงท่ี

ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการสามารถจดัการศึกษาในระดบัน้ีในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 

2552 จาํนวน 1,780,074 คน คิดเป็นร้อยละ 74.33 ของประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี (จาํนวน 

2,394,796 คน) เน่ืองจากรัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ท่ีครอบคลุมถึงระดับการศึกษา

ปฐมวยั 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ทั้ งในด้านคุณธรรม จริยธรรมความรู้ และความสามารถขั้นพื้นฐานโดยเน้นการอ่านออก        

เขียนได ้คิดเลขเป็น มีทกัษะชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได ้ ในปีการศึกษา 2552 สามารถจดั

การศึกษาได้ จาํนวน 9,934,295 คน คิดเป็นร้อยละ 92.29 ของประชากรกลุ่มอายุ 6 – 17 ปี 

(จาํนวน 10,764,131 คน) จาํแนกเป็นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 5,138,475 คน คิดเป็นร้อยละ 

104 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 2,792,286 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 2,003,534 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 ตามลาํดับ  ทั้ งน้ีพบว่า    

การจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาสามารถจดัไดม้ากกวา่จาํนวนประชากรกลุ่มอายุ 6- 12 ปี

ท่ีมีอยูเ่น่ืองจากรัฐบาลไดเ้ปิดโอกาสให้กบัประชาชนทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยสามารถ

เขา้รับการศึกษาได ้และแนวโน้มในการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั   

จะเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเด็กไม่นิยมเรียนสายอาชีวศึกษา รวมทั้ งค่านิยมของผู ้ปกครอง               

ท่ีปรารถนาให้ลูกเรียนต่อในสายสามญัจนจบปริญญาตรีเพื่อให้ทาํงานในสายอ่ืนและการท่ี

ผูป้กครองไม่ทราบความกา้วหนา้ในเส้นทางอาชีพของผูเ้รียนอาชีวศึกษาเท่าท่ีควร 

  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การจดัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษามีแนวโนม้

ลดลงเร่ือยๆ จากปีการศึกษา 2551 มีผูเ้รียนอาชีวศึกษาจาํนวน 776,718 คน และในปีการศึกษา 

2552 มีจาํนวน 750,750 คน ซ่ึงจะมีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกับจาํนวนผูเ้รียนสายสามญัท่ีมี

จาํนวนเพิ่มข้ึนและการผลิตกาํลงัแรงงานระดบัอาชีวศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
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ของเทคโนโลยีในสถานประกอบการ รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้  ทกัษะ

พื้นฐานท่ีจาํเป็นยงัไม่เพียงพอ ในขณะท่ีระดบัอุดมศึกษาคุณภาพของบณัฑิตอยู่ในระดับดี     

แต่ในภาพรวมยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช ้นอกจากน้ีการจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษาของ QS 

Asian Universities Ranking เป็นการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียในปี 2011 

มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอนัดับใน 100 อนัดับแรก ได้แก่ อนัดับท่ี 34 มหาวิทยาลัยมหิดล  

อันดับท่ี 47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันดับท่ี 67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อันดับท่ี 88 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และอนัดบัท่ี 95 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในขณะเดียวกนัจาก

การจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษาในระดบันานาชาติของ The Time Higher Education World 

University Rankings 2010 – 2011 ไม่มีสถาบนัอุดมศึกษาของไทยติดอนัดบัใน 200 อนัดบัแรก 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย อายุ 15 – 59 ปี พบว่า      

มีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2552 มีปีการศึกษาเฉล่ีย เท่ากบั 8.9 ปีและในปี 2553 เท่ากบั 9.0 

ปี แต่ก็ยงัตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้ในปี 2553 เท่ากับ 10.0 ปี เน่ืองจากเด็กท่ีเข้าเรียน

การศึกษาภาคบงัคบัมีการออกกลางคนัมาก รวมถึงการให้บริการการศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาส      

ยงัไม่ทัว่ถึง 

 

การใช้ส่ือ เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจดัตั้ งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อ

สนับสนุนและส่งเสริมการผลิต วิจยั และพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

โดยกองทุนมีหน้าท่ี 3 เร่ืองคือ 1) การส่งเสริมพฒันาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National 

Education Network) เพื่อพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา

ไปยงัสถานศึกษาทัว่ประเทศ และนานาชาติ  2) ศูนยส์ารสนเทศเพื่อการศึกษา (National 

Education Information system) เป็นศูนยก์ลางจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา และ 3) 

ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning center) เพื่อเป็นศูนยก์ลางจดัเก็บเช่ือมโยง

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ซ่ึงในขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งจดัทาํร่างกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรรเงินกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....  อยู่ระหวา่ง

ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้จดัทาํแผนแม่บท

กองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ทั้งน้ี ตอ้งการใหพ้ฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์เพื่อการศึกษา หรือ ETV มาเป็นสถานีโทรทศัน์ทาง 
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การศึกษา  ยกระดบัรายการ Student Channel และ Teacher Channel   ซ่ึงในอนาคตอาจจะจดั

ห้องเรียนเช่ือมโยงกนัทัว่โลก  รวมถึง โครงการ Student Channel เปิดโอกาสให้นักเรียน         

ไดเ้รียนรู้จากครูท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นการสร้างความเท่าเทียมกนัระหวา่งเด็กนกัเรียน      

ในเมืองและชนบท และ โครงการ Thai Teacher TV เป็นรายการโทรทศัน์สําหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนาํไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียน การสอน แนวคิด

ในการบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี มีการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter 

University Network : Uni-Net) โดยเช่ือมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหวา่ง มหาวิทยาลยั และ

สถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทางการศึกษา สนบัสนุนการดาํเนิน

กิจกรรมดา้นการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน Uni-Net เพื่อรองรับ

การศึกษาทั้งระบบ โดยสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแกว้นาํแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทัว่ประเทศเพื่อ

เช่ือมโยงทั้ ง 4 ภูมิภาค และการขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันา

การศึกษา 

ปัญหาการดาํเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพฒันา

วสัดุอุปกรณ์มากกว่าการนาํเน้ือหาสาระในส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ในการเรียน     

การสอน และการพฒันาผูส้อนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการนาํเทคโนโลยีมาใช ้     

ในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนและจดักระบวนการเรียนรู้  ครูและนกัเรียนนาํความรู้ดา้น

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดว้ยตนเองน้อย 

ประกอบกับสถานศึกษามีจาํนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับส่ือไม่เพียงพอ ล้าสมัย 

รวมทั้งครูยงัไม่สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนการสอนได้อย่าง

แท้จริงและผูเ้รียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับสถานศึกษา        

บางแห่งยงัขาดส่ือท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ ทําให้ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อศึกษาค้นคว้า             

หาความรู้ดว้ยตนเองของครูและผูเ้รียน 

 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีการ

บริหารและจดัการการศึกษาของรัฐ  การบริหารและจดัการการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน รวมถึงการบริหารและจดัการศึกษาของเอกชน  และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561)   มีกรอบแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ ไดแ้ก่  
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1) การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา      

2) พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและมีระบบ

การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ   3) พฒันาการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ  4) พฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษาและเรียนรู้

ใหม้ากข้ึน และ  5) พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

จากผลการพฒันาการศึกษาท่ีผา่นมา ในดา้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ

การจดัการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั

การศึกษาจากส่วนกลางสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แมจ้ะไดมี้การออกกฎกระทรวง 

กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาแลว้ แต่หน่วย

ปฏิบติัยงัไม่มีอิสระและความคล่องตวัในการบริหารงานและจดัการศึกษาเท่าท่ีควร  ส่วนการ    

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พบว่า มีการถ่ายโอนสถานศึกษาไปองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแล้ว 381 แห่ง  การจดัการศึกษาของเอกชนยงัไม่มีการขยายตวัเท่าท่ีควร เน่ืองจาก

นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐมีผลกระทบต่อการรับนักเรียน/ นักศึกษาของ

สถานศึกษาเอกชน   ส่วนสถานประกอบการและสถาบนัต่างๆ มีส่วนร่วมจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน 

แต่ยงัมีสัดส่วนน้อยมาก อีกทั้งขาดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร       

จดัการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคดิ 
 

 

การจัดทาํแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ฉบับทีสิ่บเอด็ พ.ศ.2555 – 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.

2555 – 2559 ไดย้ดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)  

รวมทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ท่ีมุ่งหวงัจะ

พฒันาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวยัใหมี้ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึก วฒันธรรมท่ี

ดีงามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ มีภูมิคุม้กนัต่อการ 

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)   

ร่าง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับทีสิ่บเอด็ พ.ศ.2555 – 2559 

บทบาทและอาํนาจหน้าที่ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

บริบทสภาพแวดล้อม 

ทีม่ีผลกระทบต่อการศึกษา   

หลกัปรัชญา

ของ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 
 

คน 

เป็น

ศูนย์กลาง

ของ 

การพฒันา 

 

รัฐธรรมนูญ 

แห่ง 

ราชอาณาจักร 

ไทย 

พทุธศักราช 

2550 
แผนพฒันาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ฉบับทีสิ่บเอด็ พ.ศ.2555 – 2559 
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เปล่ียนแปลง และเป็นพลงัทางสังคมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เช่ือมโยง

กบับทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกรอบแนวคิดในการดาํเนินการ 

โดยมีเป้าหมายสําคญั คือ มุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง       

มีความสุข มีภูมิคุ ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทาํแผนพฒันา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ข้ึน โดยคาํนึงถึงผลการ

ดาํเนินงานท่ีผา่นมา และบริบทสภาพแวดลอ้มทุกดา้นท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษา  ประกอบกบั  

ทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  รวมทั้ งการให้

ความสาํคญักบับุคคล หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ

ประชาชนท่ีสนใจ เพื่อให้แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.

2555 – 2559 มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ีและท้องถ่ิน ท่ีจะส่งผลให้การ

ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษาในระดบัหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการไดอ้ยา่งชดัเจน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ฉบบัทีสิ่บเอด็ พ.ศ. 2555 – 2559 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพฒันาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทาง

การศึกษาให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวยัมีคุณภาพ มีความพร้อม

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตสาํนึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ตระหนกั

และรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุ ้มกันต่อการ

เปล่ียนแปลง และตอบสนองต่อทิศทางการพฒันาประเทศ  จึงได้จดัทาํแผนพฒันาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ

ดาํเนินงาน ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
 

วสัิยทศัน์ 

“คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุม้กนั 

รู้เท่าทนั   ในเวทีโลก” 
 

พนัธกจิ 

1. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง เท่าเทียม 

3. พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มี ภู มิ คุ้มกันต่อ              

การเปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศในอนาคต 

2. เพื่อผลิตและพฒันากาํลังคนรองรับการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ       

การแข่งขนัของประเทศ 

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม สนับสนุนการพฒันาประเทศ       

อยา่งย ัง่ยนื 

4. เพื่อใหค้นไทยไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

5. เพื่อพฒันาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก         

ธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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เป้าหมายหลกั 

1. ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน 

2. สถานศึกษาทุกระดบัทุกประเภทผา่นการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 

3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวยัมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      

อยา่งทัว่ถึง และเป็นธรรม 

4. ผลงานวิจยัและนวตักรรมมีคุณภาพ ไดรั้บการเผยแพร่ นาํไปใชป้ระโยชน์     

เพื่อการพฒันาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ 

5. ผูเ้รียนและกาํลงัแรงงานไดรั้บการเตรียมความพร้อมเช่ือมโยงสู่สังคมและ

ประชาคมอาเซียน 

6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา และส่งเสริม

สนบัสนุนการศึกษา 
 

ตัวช้ีวดั 

1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดบัชาติเพิ่มข้ึน 

2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดบั/ประเภท ท่ีเขา้รับการประเมินในแต่ละปี

และไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก สมศ. 

3. จาํนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเพิ่มข้ึน 

4. ร้อยละของกาํลงัแรงงานมีการศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป 

5. จาํนวนผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีเผยแพร่ในวารสาร หรือนาํไปใชอ้า้งอิง

ในระดบัชาติ หรือนานาชาติ หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

6. ร้อยละของผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงาน  

มีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช้ และมีงานทาํภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ

เพิ่มข้ึน 

7. สัดส่วนผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามญั 

8. สัดส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

เพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายการพฒันา    

ท่ีกาํหนดไว ้กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน ครู คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา 

2. ผลิตและพฒันาคุณภาพกาํลงัคนรองรับการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ

การแข่งขนัของประเทศ 

3. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

4. ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวติ 

5. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาซ่ึงในแต่ละยทุธศาสตร์มีกลยทุธ์และแนวทางการดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร 

    ทางการศึกษาและสถานศึกษา 

จุดมุ่งหมาย 

มุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบัทุกประเภทเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ส่งเสริมและพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพฒันาสถานศึกษาทุกระดบัและ

ประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ตัวช้ีวดั 

1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดบัชาติเพิ่มข้ึน 

2. ร้อยละของผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น

พลเมือง 
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3. ร้อยละของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพฒันาสามารถ         

นาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

4. จาํนวนครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการส่งเสริมสวสัดิการ 

สวสัดิภาพ สิทธิประโยชน์เก้ือกลู ความมัน่คงและผดุงเกียรติ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดบั/ประเภทท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก 

สมศ. 
 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน 

1. เร่งรัดพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน 

1.1 พฒันาการศึกษาปฐมวยั โดยพฒันาและเตรียมความพร้อมทุกดา้นให้

เด็กปฐมวยัทุกคน ก่อนเขา้เรียนระดบัประถมศึกษา 

1.2 ปรับหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล

การศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางวทิยาการ 

1.3 พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ และจดักิจกรรมเสริมทกัษะพฒันา

ผูเ้รียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

และมีทกัษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เช่น การวิจยั การทาํ

โครงงาน เป็นตน้ 

1.4 ส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ 

รวมทั้ งส่ือและตาํราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภท

การศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนศึกษา    ไดด้ว้ยตนเอง 

1.5 พฒันาส่ือการเรียนการสอนตน้แบบทุกสาขาวชิาหลกั และทุกระดบั

การศึกษา เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในการจดัการเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานใกลเ้คียงกนั  

1.6 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะให้ผู ้เ รียนในทุกระดับ/ประเภท

การศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางร่างกายและสติปัญญาสมวยั  

1.7 ปรับระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

2.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง      

การศึกษา 
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2.1 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ โดยการสรรหา คดักรองคนมีจิตวญิญาณความเป็นครู คนดี คนเก่งมาเป็นครู 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาสถาบนัผลิตครูให้มีความเขม้แข็ง      

มีประสิทธิภาพ มีศกัยภาพทั้งในการผลิตและพฒันาครู รวมทั้งวิจยัและพฒันาต่อยอดเก่ียวกบั

การพฒันาวชิาชีพครู 

2.3 วางแผนการผลิต และพฒันาครูอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ

ความต้องการในการจดัการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ผูส้ําเร็จ

การศึกษาสาขาอ่ืน หรือภูมิปัญญา ปราชญช์าวบา้น มาเป็นผูส้อนเพิ่มเติม 

2.4 เร่งรัดการผลิตครูพนัธ์ุใหม่ และครูสาขาขาดแคลนให้เพียงพอ      

ตามความตอ้งการใชค้รู 

2.5 เร่งรัดพฒันาครูประจาํการ และครูท่ีสอนไม่ตรงวุฒิให้มีความรู้

ความสามารถในวิชาท่ีสอน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ

ในการพฒันา 

2.6 สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจดัหาทุนให้

ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 

2.7 แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู และลดภาระงานอ่ืนท่ีไม่จาํเป็นของ

ครู และจดัใหมี้บุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

2.8 สร้างขวญักาํลังใจ สร้างแรงจูงใจ โดยปรับระบบเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน ระบบการประเมินวทิยฐานะ สวสัดิการ สิทธิประโยชน์เก้ือกูล ความกา้วหนา้และ

ความมัน่คงในวิชาชีพครู รวมทั้งเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของครู คณาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษา 

2.9 ฟ้ืนฟูศรัทธาวิชาชีพครู ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูดี ครูตน้แบบอย่าง

ต่อเน่ือง 

2.10 พฒันาระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.11 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบการประกันและ

รับรองคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพครู  

3. เร่งรัดพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
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3.1 พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดบั

และประเภทการศึกษา 

3.2 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

3.3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาใหท้ดัเทียมระดบัสากล 

3.4 ขยายผลโรงเรียนดีประจําตําบล อําเภอและจังหวดั โดยสร้าง

โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนคู่พฒันา 

3.5 พฒันาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดบัทุกประเภทการศึกษา โดยนาํ

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจาก สมศ. มาใชเ้ป็นฐานของการพฒันา 

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษา 

4.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึกให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

4.2 บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ทกัษะชีวิต 

ศิลปะ ดนตรี วฒันธรรม ศาสนา และความเป็นไทย 

4.3 พฒันากระบวนการเรียนรู้ และจดักิจกรรมเชิงปฏิบติั เพื่อพฒันา

ความเป็นพลเมือง ปลูกฝัง เสริมสร้างความมีวินัย ความสามคัคี และยึดมัน่ในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

4.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบัน

ศาสนา สถานศึกษาในการบ่มเพาะ และพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผูเ้รียนทุกระดับ/

ประเภทการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ผลติและพฒันาคุณภาพกาํลงัคนรองรับการพฒันา และเสริมสร้าง 

    ศักยภาพการแข่งขนัของประเทศ 
 

จุดมุ่งหมาย 

มุ่งผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ 
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และสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนและกาํลงั

แรงงานรองรับการเขา้สู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
 

ตัวช้ีวดั 

1. สัดส่วนผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามญั 

2. สัดส่วนผู ้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาประเภทจาํกดัรับ ระดบัอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 

3. ผูส้าํเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา   มีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของ

ผูใ้ช ้และมีงานทาํภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มข้ึน 

4. จาํนวนผูมี้ความสามารถพิเศษท่ีไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 

5.  จ ํานวนผู ้เข้า รับการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะด้านอาชีพ เทคโนโลย ี

ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคอาเซียน 
 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน 

1. สร้างภาพลกัษณ์และยกระดบัคุณภาพการอาชีวศึกษา 

1.1 พฒันาระบบการแนะแนวการศึกษาดา้นอาชีพ  เพื่อให้ผูเ้รียนเลือก

เรียนในสาขาวชิาท่ีมีความถนดัและสนใจ 

1.2 รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ช้ีแจง สร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูเ้รียน 

ผูป้กครอง และประชาชนเก่ียวกับการศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้เห็น

ความสําคญัและความจาํเป็นของการศึกษาอาชีวศึกษา และปรับเปล่ียนทศันคติในการเขา้เรียน

อาชีวศึกษา 

1.3 พฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อให้ผูส้ําเร็จการศึกษามีความรู้

ความสามารถทั้งดา้นวชิาการ วชิาชีพ 

1.4 พฒันาระบบการดาํเนินงานของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ ในการรับรองสมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  

1.5 ปรับระบบการกาํหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน เพื่อจูงใจให้มี

ผูเ้รียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 

2. เร่งผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย ์พยาบาล 

และสาขาท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ 
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2.1 เพิ่มการผลิตและพฒันากําลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับ      

อุดมศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการและจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะสาขา    

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

2.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้เด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้น

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยไีดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เตม็ศกัยภาพ 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนสายวิทยาศาสตร์          

เข้าเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

เพิ่มข้ึน โดยเช่ือมโยงกบัการจดัสรรทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพและสร้างความ

เขม้แขง็ดา้นการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลง        

ของเทคโนโลย ี

3.1 จดัการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นสัดส่วนการปฏิบัติ

มากกวา่ทฤษฎี 

3.2 ขยายการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เน้นการฝึกงานใน

สถานประกอบการ 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมใน      

การผลิตและพฒันากาํลงัคนสายอาชีวศึกษา 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผูส้อนในสถาบนัอาชีวศึกษาได้เข้ารับ     

การฝึกอบรมในสถานประกอบการ 

3.5 ขยายการจดัการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาสู่กลุ่มประชากร       

วยัแรงงานเพิ่มข้ึน 

3.6 พฒันาหลกัสูตร ปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ใหท้นัสมยั เหมาะสมกบัความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

4. พฒันาสมรรถนะกาํลงัแรงงานเพื่อรองรับการเขา้สู่สังคม และประชาคม

อาเซียน 

4.1 พฒันากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification 

Framework) 
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4.2 สร้างผู ้เรียนให้มีทักษะฝีมือท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนเข้าสู่       

การทาํงานในสถานประกอบการ 

4.3 พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมและพฒันากาํลงัแรงงานให้เหมาะสม

กบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 

4.4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศและภาษาของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

4.5 พฒันาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรู้

และประสบการณ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ 

4.6 สร้างโอกาสหรือหลกัประกนัการมีงานทาํให้ผูส้ําเร็จการศึกษา โดย

จดัหาแหล่งงาน แหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเป็นผูป้ระกอบการใหม่  

4.7 ส่งเสริมการจดัการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

5. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังคนกับองค์กร/

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและสถาน

ประกอบการในการวางแผนการผลิตและการพฒันากาํลงัคน 

5.2 สร้างความร่วมมือด้านการศึกษากบัองค์กรหรือหน่วยงานทั้งใน

และต่างประเทศในการจดัการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนตามความตอ้งการ 

6. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาผูมี้ความสามารถพิเศษอยา่งต่อเน่ืองทุกระดบั 

6.1 พฒันาระบบการคดักรอง สรรหาเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถ

พิเศษด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม      

เตม็ศกัยภาพ และต่อเน่ือง 

6.2 พฒันาหลกัสูตร รูปแบบและกระบวนการจดัการศึกษาสําหรับผูมี้

ความสามารถพิเศษใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงหรือความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับผู ้มี

ความสามารถพิเศษ ทั้งกบับุคคล องคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศ ทั้งในและต่างประเทศ 

6.4 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูมี้ความสามารถพิเศษอนัโดดเด่น โดย

การส่งเขา้แข่งขนัทางวิชาการ การจดัประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้     

ในระดบัประเทศหรือระหวา่งประเทศ  
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7. ส่งเสริมประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

7.1 ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยควบคู่กบัภาษาถ่ินอย่างถูกตอ้ง รวมทั้ง      

การเรียนรู้ภาษาสากลและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

7.2 ส่งเสริมการพฒันาหลักสูตรการศึกษานานาชาติ หรือหลักสูตร     

การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถาบนัการศึกษานานาชาติ  

7.3 พัฒนาสถาบันการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีมี

ศกัยภาพสูง รวมทั้งรวมทั้งสถาบนัการศึกษานานาชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ

สากล  

7.4 ส่งเสริมการจดัการศึกษาแบบสองภาษา และภาษาประเทศสมาชิก

อาเซียนอยา่งเขม้ขน้ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการวจิัยและพฒันา ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

   เทคโนโลย ีนวตักรรม 
 

จุดมุ่งหมาย 

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพฒันาทั้ งด้านการวิจัยเพื่อพฒันา

ประเทศ การให้การบริการรักษาพยาบาลและเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการวิจยั

และพฒันาท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้งในดา้นการพฒันาการศึกษาและในเชิงพาณิชย ์
 

ตัวช้ีวดั 

1. จาํนวนผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีเผยแพร่ในวารสาร หรือนาํไปใช้อา้งอิง 

ในระดบัชาติ หรือนานาชาติ หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

2. จาํนวนผลงานวจิยัดา้นการรักษาพยาบาลท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ 
 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้เทคโนโลย ี

นวตักรรมเพื่อการพฒันาสังคมและประเทศ 

1.1 สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

นวตักรรมระหวา่งภาคธุรกิจ สถานประกอบการกบัสถาบนัการศึกษา 
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1.2 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างสรรค ์  

องคค์วามรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคมและประเทศ 

1.3 พฒันามหาวทิยาลยัใหมี้ศกัยภาพดา้นการวจิยัและพฒันาขั้นสูง  

1. 4 ส่ ง เ ส ริ ม  ส นับ ส นุ น ก า ร จัด ตั้ ง ศู น ย์บ่ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ ใ น

สถาบนัการศึกษา และพฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศ เพื่อเป็นหน่วยวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ   

1.5 ส่งเสริมการวจิยั ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่เพิ่มข้ึน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการศึกษาวิจยักบัองค์กร/หน่วยงานทั้งใน

และต่างประเทศ 

2.1 ส่ง เสริม  สนับสนุนให้นัก เ รียนนักศึกษา  ครู  คณาจารย์ใน

สถาบนัการศึกษาดาํเนินการวจิยัและพฒันาสร้างองคค์วามรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ

เอกชนในการสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือต่อยอด

เทคโนโลย ี

2. 3 จัด เ ว ที แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้  นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จัย ร ะ ห ว่ า ง

สถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมการศึกษาวจิยัเพื่อใหบ้ริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจยั และสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบั     

การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด

การศึกษาดา้นสาธารณสุขในมหาวทิยาลยัในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

4. พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดการความรู้       

อยา่งเป็นระบบ นาํไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4.2 พฒันาระบบจดัเก็บ รวบรวม ขอ้มูลองคค์วามรู้ และการให้บริการ

ทางวชิาการ หรือเผยแพร่องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมสู่สาธารณชนอยา่งทัว่ถึง 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอด ถอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในบุคคล      

ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ขององคก์รหรือหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 
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5. พฒันาระบบบริหารจดัการงานวจิยั 

5.1 พฒันาศกัยภาพนกัวจิยั 

5.2 สร้างเครือข่ายนกัวจิยั 

5.3 ส่งเสริมการวจิยัท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวชิาการ 

5.4 กาํหนดทิศทางการวจิยัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ใหม่ 

5.5 สนับสนุนการนาํองค์ความรู้ จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาสังคม ประเทศหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

6. ส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัให้ความรู้และจดทะเบียนคุม้ครองทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

6.1 สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร หน่วยงานทางการศึกษาและ

สถาบนัการศึกษาจดทะเบียนคุ้มครองผลงานหรือส่ิงประดิษฐ์คิดค้นท่ีเป็นเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ 

    อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 

จุดมุ่งหมาย 

เร่งขยายการเขา้ถึงบริการการศึกษาอยา่งทัว่ถึงทั้งในเมืองและชนบททุกระดบั/

ประเภท กระจายโอกาสและสร้างความเป็นธรรมใหก้บักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ ให้ไดรั้บบริการ

ทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ            

ใหส้ามารถนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ตวัช้ีวดั 

  1. จาํนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเพิ่มข้ึน 

2. ร้อยละของกาํลงัแรงงานมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป 

3. จาํนวนนักเรียนพิการหรือดอ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาสมรรถภาพหรือ

บริการทางการศึกษา 
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4. จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/พฒันาทกัษะอาชีพระยะสั้นสามารถนาํความรู้

ไปใชใ้นการประกอบอาชีพหรือพฒันางานได ้

5. จาํนวนเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย 

6. ร้อยละของประชากรวยัเรียนท่ีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย 
 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน 

1. ประกนัโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

1.1 จดัตั้ง จดัหาและพฒันาระบบการจดัสรรทุนการศึกษาให้เพียงพอ 

และเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ทั้งทุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 

1.2 สร้างหลักประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้

ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการอยา่งเหมาะสม ทัว่ถึง 

1.3 พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาให้เขา้ถึงเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ

ในรูปแบบท่ียดืหยุน่หลากหลาย และเหมาะสม  

1.4 สนบัสนุนค่าใช้จ่ายและปัจจยัพื้นฐานให้เพียงพอต่อความตอ้งการ

จาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน 

2. ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

2.1 พฒันาหอ้งสมุดประชาชน และแหล่งเรียนรู้อ่ืนให้ทนัสมยั กระจาย

อยา่งทัว่ถึง เขา้ถึงง่าย สะดวก เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับประชาชนในทุกพื้นท่ี 

2.2 พฒันารูปแบบการใหบ้ริการการศึกษาท่ีหลากหลาย ยืดหยุน่ เหมาะสม

กบัผูเ้รียน 

2.3 พฒันาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั ใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ สร้างความ

ตระหนกัเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบทอด ศิลปะ วฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงาม

ของไทย 
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3. พฒันาคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

3.1 ส่งเสริมให้ผู ้เ รียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา            

ทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร            

ท่ีทนัสมยัอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาให้ เป็นเอกภาพ              

มีมาตรฐานเดียวกนั โดยเช่ือมโยงขอ้มูลการศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษา 

3.3 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้พัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

3.4 จดัให้มีศูนย์กลางในการจดัเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลส่ือ      

การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน และใช้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้        

ของผูเ้รียน ครูและคณาจารย ์

3.5 รณรงค์ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง สร้างสรรค์ และ                   

มีประสิทธิภาพ 

3.6 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการและจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กบัผูเ้รียน

อยา่งเพียงพอ ทัว่ถึงและเหมาะสมกบัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม 

  ในการจัดการศึกษา 
 

จุดมุ่งหมาย 

มุ่งปรับระบบบริหารจดัการและพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาให้มีความ

คล่องตวัในการบริหารงานการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน เป็นท่ียอมรับของผูรั้บบริการ สร้างความเขม้แข็ง

ให้กบัสํานกังานเขตพื้นท่ีและสถานศึกษาทุกระดบั/ประเภทให้มีความคล่องตวั มีอิสระในการ

บริหารจัดการ และมีความเข้มแข็งรองรับการกระจายอํานาจ รวมทั้ งปรับปรุงระบบการ

สนบัสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการพฒันาการศึกษาและการสร้างภาคีเครือข่าย

ทางการบริหารจดัการศึกษา 
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ตัวช้ีวดั 

1. คะแนนเฉล่ียผลประเมินการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป./สพม.) และสถานศึกษา   

ทุกระดับ/ประเภทท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหาร              

จดัการศึกษา 

3. ร้อยละของผูเ้รียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้     

ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพหรือทกัษะดา้นอาชีพ สามารถมีงานทาํหรือนาํไปประกอบอาชีพ     

ในทอ้งถ่ินได ้

4. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการทดสอบระดบัชาติเพิ่มข้ึน 

5. สัดส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน 

6. จาํนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน 

1. พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

1.1 สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมให้สามารถบริหารจดัการ      

ได้อย่างอิสระ คล่องตวั เป็นสถานศึกษานิติบุคคล และในระดบัอุดมศึกษาพฒันาสู่การเป็น

สถาบนัการศึกษาในกาํกบัของรัฐ 

1.2 ลดบทบาทของรัฐในการจดัการศึกษามาเป็นผูก้าํกบันโยบาย แผน 

มาตรฐานการศึกษา นิเทศ และติดตามประเมินผลการบริหารจดัการศึกษา 

1.3 ให้มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่างผู ้บริหาร  ครู       

เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อร่วมกนัพฒันาการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนอยา่งมี

คุณภาพ 

1.4 ปรับปรุงกลไกการบริหาร การประสานการจดัการศึกษาส่วนกลาง

และในแต่ละพื้นท่ีใหมี้ประสิทธิภาพ 

1.5 ปรับปรุง แก้ไข ประกาศใช้กฎหมาย กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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2. พฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.1 เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

2.2 ส่งเสริมการวจิยัเพื่อการจดัการศึกษา 

2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ องคก์รศาสนา

ในการจดัการศึกษา 

2.4 ส่งเสริมการศึกษาอิสลามศึกษา 

3. พัฒนาระบบการวางแผน งบประมาณ ตรวจติดตามและประเมินผล

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

3.1 จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาสู่สถานศึกษาตาม

ความจาํเป็นและสภาพปัญหา 

3.2 พฒันาระบบการวางแผนอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร โดย ส�งเสริม 

สนบัสนุนให�ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส�วนรวม 

3.3 พฒันารูปแบบการจดัทาํงบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงาน 

3.4 พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการติดตามและประเมินผล

แผนงาน /โครงการ 

3.5 สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงฐานขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีในการจดัทาํ

ฐานขอ้มูล 

4. กระจายอาํนาจการบริหารจดัการให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา     

ทุกระดบั/ประเภทการศึกษา 

4.1 ส่งเสริม สนบัสนุนสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมี

ความพร้อมใหส้ามารถบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งอิสระ คล่องตวั 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ กํากับดูแลมาตรฐานทาง

วิชาการ และเตรียมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ

สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

5.1 ทบทวนระบบการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ/

ประเภทการศึกษา ทั้งวิธีการได้มาองค์ประกอบ และอาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารและ 
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คณะกรรมการต่างๆ 

5.2 สนับสนุน และมีมาตรการจูงใจทั้งด้านภาษีและสิทธิประโยชน์

ต่างๆ เพื่อใหเ้อกชนเขา้มาร่วมการจดัการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษาในทุกระดบั/ประเภท 

5.3 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและ         

การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 

5.4 ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         

ในการจดัการศึกษา และการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรับโอน       

งานดา้นการศึกษาจากรัฐ 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน           

ในสังคม ร่วมรับผดิชอบคุณภาพการศึกษา 

5.6 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาทางเลือก 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากบัองค์กรหรือหน่วยงานทั้งใน

และต่างประเทศ 

6.1 พฒันาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา สถาบนั/หน่วยงานอ่ืนในพื้นท่ี 

6.2 ส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่ายในการจดัการศึกษาให้เขม้แข็ง รวมทั้ง

การบูรณาการการทาํงานร่วมกนั 

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกนัจดัให้มี

เครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตจริงของชุมชน โดยอาศยักลไก

ในชุมชนเป็นตวัขบัเคล่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนําแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

สู่การปฏิบตัิและการติดตามประเมนิผล 
 

 

  การนําแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.

2555 – 2559 ไปสู่การปฏิบติั  จาํเป็นต้องอาศยัปัจจยัสนับสนุนและแนวทางการดาํเนินการ        

ท่ีชดัเจน  จึงกาํหนดแนวทาง  การดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 

การขบัเคลือ่นแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏบัิติ   

  การขบัเคล่ือนแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบติั        

มีแนวทางและกระบวนการสาํคญั ดงัน้ี 

  1.  ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กับ ห น่ ว ย ง า น ทุ ก ร ะ ดับ ใ น สั ง กัด

กระทรวงศึกษาธิการในการดาํเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการ

ดําเนินงาน ตามแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม โดยกาํหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมหลกัท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่าง

ชดัเจน รวมทั้งการกาํหนดความรับผดิชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลกั 

  2. สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบบัท่ี สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559  กับนโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  และ

แผนปฏิบติัราชการของหน่วยงาน รวมทั้งแผนพฒันาดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 

3. ผูบ้ริหารหน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการตอ้งใหค้วามสําคญัและใช้

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 เป็นกรอบในการ

ดาํเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน 

  4. ดาํเนินการช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ ความเขา้ใจสาระสําคญัของ

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ให้บุคลากร 

หน่วยปฏิบติั ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การดาํเนินงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  5.  ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบติังานดว้ยเทคนิควธีิการใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสร้างขวญัและกาํลงัใจดว้ยการยกยอ่ง 

ชมเชยใหร้างวลัเม่ือสามารถดาํเนินการไดป้ระสบผลสาํเร็จ 

6. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการ

ปฏิบติังานตามแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัราชการของหน่วยปฏิบติัการในพื้นท่ี 
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การติดตามประเมนิผล   

  การติดตามประเมินผลการนาํแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบบัท่ีสิบเอด็ พ.ศ. 2555 - 2559  ไปสู่การปฏิบติั  มีแนวทางและกระบวนการสาํคญั ดงัน้ี 

  1. ให้ความสําคญักบัการติดตามความก้าวหน้า  การประเมินผลสําเร็จและ

ผลกระทบของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และผลการพฒันาการศึกษาในภาพรวม 

  2. กระทรวงศึกษาธิการ ทาํหนา้ท่ีกาํหนดแนวทางการติดตามความกา้วหน้า

การบริหารจดัการนําแผนพฒันาการศึกษาสู่การปฏิบติั  พฒันาตวัช้ีวดัความสําเร็จของการ

แปลงแผนฯ โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช้  และประสานการติดตาม

ประเมินผลกับคณะกรรมการระดับต่างๆ  รวมทั้ งดําเนินการติดตามประเมินผลกระทบ         

การพฒันาการศึกษาในภาพรวม 

  3. พฒันาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลให้มี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดาํเนินงาน      

ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัเหตุการณ์ 

  4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง  โดย

สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า  ตรวจสอบความโปร่งใสและ

ความสาํเร็จของโครงการพฒันาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนของตน  รวมทั้งพฒันาศกัยภาพให้มี

ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

และจดัทาํขอ้มูลท่ีนาํมาใชป้ระกอบการตรวจสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

  5. สร้างการเช่ือมโยงโครงข่ายขอ้มูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นท่ี

การศึกษา  ให้เป็นระบบท่ีเข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูล         

ท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มี

ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัมากข้ึน 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 


