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ส่วนที่ 1
บริบทและสภาพการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 ข้อมูลทั่วไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ที่ตั้ง ถนนสนามบิน ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-811652
โทรสาร
044-811658
E-mail cpml@obec.go.th
Website-http://www.chaiyaphum1.go.th
1. จานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60)
ที่
1
2
3
4
5
6

ประเภท
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม/ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา
รวม

จานวน(คน) หมายเหตุ
1
9
8
13
54
11
96

2. จานวนโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1 ปีการศึกษา2560
ที่
1
2
3
4
5

อาเภอ
จานวนโรงเรียนหลัก จานวนโรงเรียนสาขา รวมทั้งสิ้น
เมืองชัยภูมิ
89
1
90
บ้านเขว้า
35
35
คอนสวรรค์
35
35
หนองบัวแดง
57
3
60
ภักดีชุมพล
20
20
รวมทั้งสิ้น
236
4
240
3. สรุปจานวนโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ปีการศึกษา 2560
ที่
อาเภอ
จานวนโรงเรียนขยายโอกาส
1
เมืองชัยภูมิ
19
2
บ้านเขว้า
6
3
คอนสวรรค์
8
4
หนองบัวแดง
17
5
ภักดีชุมพล
7
รวม
57
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4. ขนาดโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 2560
(ขนาดตามการจัดของ สพฐ.)
จานวนนักเรียน(คน)
0
1-120
121-600
601-1500
1501 ขึ้นไป
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น

จานวนโรงเรียน(โรง)
4
139
94
1
2
240

หมายเหตุ
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
-

5. จานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
209
210
1,782
1,719
1,858
1,686
3,849
3,615
1,925
1,747
1,924
1,766
1,989
1,786
2,012
1,855
2,098
1,864
2,095
1,915
12,043
10,933
673
542
704
565
677
573
2,054
1,680
17,946
16,228

รวม

ห้อง

419
3,501
3,544
7,464
3,672
3,690
3,775
3,867
3,962
4,010
22,976
1215
1269
1250
3,734
34,174

70
247
249
566
264
265
264
265
264
271
1,593
62
64
62
188
2,347
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ที่
1
2
3
4

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ยุทธศาสตร์
ผลประเมินตามตัวชี้วัด (ตชว.) ค่าเฉลี่ยและระดับคุณภาพ
ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.4
เฉลี่ย คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและ
5
4
4
5
4.50
ดีเยี่ยม
กระบวนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและ
4
2
3.00
ดี
พัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบการ
5
4
1
1
5
3.20
ดี
ประเมิน การประกันคุณภาพ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไอซีที เพื่อ
4
3
3.50
ดีมาก
การศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
3.55
ดีมาก

หมายเหตุ
ผลการประเมิน 5 ระดับ
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ากว่าเปาาหมายและเกณ์์ที่กาหนด
- คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง
ต่ากว่าเปาาหมาย
- คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ได้ตามเปาาหมาย
- คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สูงกว่าเปาาหมาย
- คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง
ระดับคะแนน 5 หมายถึง สูงกว่าเปาาหมายและเกณ์์ที่กาหนด
- คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง
ที่มา : สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
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 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2560)
1 ) อัตราการเข้าเรียน ป.1 ร้อยละ 100
2 ) อัตราการเข้าเรียน ม.1 ร้อยละ 100
2. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
1 ) ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2557 –
ปีการศึกษา 2558
ร้อยละของจานวนนักเรียน (ปี 2557)

ความสามารถและตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวนนักเรียน (ปี 2558)

ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

29.34
22.34
22.66

42.603
8.95
43.50
22.34

24.61
33.68
28.59

รวมความสามารถ 3 ด้าน
3.44
5.03
5.24

ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล

6.95
7.04
13.25

6.95
7.04
13.25

6.95
7.04
13.25

6.95
7.04
13.25

** จุดตัดของความสามารถแต่ละด้าน : ความสามารถด้านภาษา 10 / 17 / 23
ความสามารถด้านคานวณ 8 / 14 / 21 ความสามารถด้านเหตุผล 11 / 17 / 24)

แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2559
ด้าน
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถทั้ง 3 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

50.14
36.14
51.53
45.98

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ
(N=3)
(N=17)
(N=188)
46.72
50.05
50.29 51.00
34.42
37.35
37.35 36.99
48.67
53.09
52.62 53.38
43.27
46.83
46.75 47.13
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ตาราง ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 - ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

2557
44.69
38.74
40.41
49.31
34.51

ปีการศึกษา
2558
46.88
40.24
41.41
44.89
34.96

2559
50.55
37.19
39.21
43.39
29.25

ตาราง ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 - ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

2557
33.49
27.51
34.87
43.33
27.07

ปีการศึกษา
2558
40.75
27.51
32.49
41.72
26.18

2559
41.41
23.31
31.85
43.21
27.02
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ตาราง เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2559 เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

ระดับเขตพื้นที่
2558
2559
46.88
50.55
44.89
43.39
34.96
29.25
40.24
37.19
40.41
39.21
41.48
39.92

เพิ่ม/ลด
3.67
-1.50
-5.71
-3.05
-1.20
-1.56

ตาราง เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2559 เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

ระดับเขตพื้นที่
2558
2559
40.75
41.41
41.72
43.21
26.18
27.02
27.51
23.31
32.49
31.85
33.73
33.36

เพิ่ม/ลด
0.66
1.49
0.84
-4.20
-0.64
-0.37
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560
มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการ ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ
ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุน เป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
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สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
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บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
มีทกั ษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้ง
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชีว้ ดั
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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2.2 ตัวชีว้ ดั
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทศั นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึน้
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลีย่ นค่านิยมคนไทยให้มคี ุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มที ักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวติ อย่างมีคุณค่า
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่
มุ่งการฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนา และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับ
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ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มี
ศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่
เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีสว่ นร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถ เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนา
ในพื้นที่
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุข
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสาหรับ
ประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้าง
อาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมายและตัวชีว้ ดั
เป้าหมายที่ 2 เพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ ฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิม่ โอกาสให้กบั กลุม่ เป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มรี ายได้ตาสุ
่ ดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มคี ุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
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การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพ
ร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน
การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทัง้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มคี ุณภาพให้ ครอบคลุมและทัว่ ถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ
เท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability)
ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยาย
การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่
ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม
พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
วงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น

2. เป้าหมายและตัวชีว้ ดั
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของ
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เสียอันตรายฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมือง
สีเขียวเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่ วามมั่ง
คั่งและยัง่ ยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัยคุกคาม
ข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้าหมายและตัวชีว้ ัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมัน่ คง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชีว้ ดั 4.4 จานวนคดีทเี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดลดลง
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันการกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่.
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์
ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลสาเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวก
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้าหมายและตัวชีว้ ดั
เป้าหมายที่ 3 เพิม่ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สงู ขึน้
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม
ในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่
กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการ
รู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือ
ผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ
และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้าหมายและตัวชีว้ ดั
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เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร
10,000 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก
การดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี

3. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆทั้งในเรื่องของความ
มุ่งหมายและหลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษา มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาไทยทั้งระบบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนด
ให้รัฐต้องจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริม
ความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
ในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควร
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มีกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิ รูประบบราชการ
โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เป็นการสมควร
ปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับสมควรให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทาหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความ
ต้อ งการตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ และแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ สนั บ สนุ น ทรัพ ยากร ติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่
ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทาให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัว
และเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่
นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผน คือ
การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็น
พลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15
ปีข้างหน้า ดังนี้

วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision)
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
พันธกิจ
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเปาาหมาย ยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2) พัฒ นาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ สังคมคุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้าม กับดักประเทศ
รายได้ป านกลาง สู่ การเป็ น ประเทศในโลกที่ห นึ่ง และลดความเหลื่ อมล้าในสังคม ด้วยการเพิ่ มผลิ ตภาพของกาลั ง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.1

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs
8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
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• 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
• 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่า
ทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills)
และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
แผนภาพ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
Creativity and Innovation
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
Critical Thinking and Problem Solving
(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)

Cross – cultural understanding
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์)

8Cs

Career and Learning Skills
(ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้)
ทักษะ การเรียนรู้
Compassion (ความมีเมตตา
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม)

Reading (อ่าน) (W)Riting เขียน และ (A)Rithmetics คณิตศาสตร์

Collaboration, Teamwork
and Leadership(ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา)
Communications,
Information and Media
Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการ
รู้เท่าทันสื่อ)
Computing and ICT Literacy
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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5. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเปาาหมายตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงกาหนดเปาาหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้และ
ค่าเปาาหมายสาหรับการดาเนินงานตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุด
พ.ศ. 2561 ดังนี้
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
1.5 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาเป็น 60:40
1.6 ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.7 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 14-59 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
2.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ 15-60 ปี) เป็นร้อยละ 100
2.3 ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ 10
2.4 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน / นอกเวลาทางาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที
2.5 สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ ๖ ปี ขึ้นไปเป็นร้อยละ 50
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
3.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง
3.2 จานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลดลง
ร้อยละ 10 ต่อปี
3.3 จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3.4 จานวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบาบัดยาเสพติด ลดลงร้อยละ10 ต่อปี
3.5 สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
อย่างสม่าเสมอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 4 คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
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ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
4.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
4.2 ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทา
ภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
4.3 กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕ และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพตามมาตรฐาน

6. นโยบายรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้ วยความจงรักภักดี
และปกปาองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบัน
หลักของชาติโดยไม่คานึงความรู้สานึกและความผูกพันภั กดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็น จริงเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้า ใจ
หลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณพูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
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ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
สิ ทธิเลื อกรั บ บริการการศึกษาทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้ มีคูปองการศึกษาเป็ น
แนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้น ที่การศึกษา และองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้ห ลากหลายตามแนวโน้มการจ้า งงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลั กสู ตรให้
เชื่อมโยงกับ ภูมิสั งคม โดยบรูณาการความรู้และคุณ ธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้ เอื้อต่อการพัฒ นาผู้เรียนในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และ พั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภ าพและจิ ต วิ ญ ญ าณ ของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นสาคัญ
4.7 ทะนุ บ ารุ ง และอุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศาสนาและศาสนาอื่ น ๆ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รทางศาสนา
มีบ ทบาทส าคัญ ในการปลูกฝั งคุณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตสร้า งสั นติสุ ขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
นาไปสู้การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒ นธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ เสาหลักวัฒ นธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจนักกีฬา มี
วินั ย ปฏิบั ติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒ นานักกีฬาให้ มีศักยภาพสามารถแข่งขัน ในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้
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โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่าย
ที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้ โดย
นาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสาคัญในการบรูณา
การงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมทั้งนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิ ทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือ
สร้างภาระหน้าสาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึง
ระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มี
การใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์ก รหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นการปฏิบัติงานที่ยืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบ ริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ
ที่มีป ระสิทธิภ าพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่ มศูน ย์ รั บ เรื่ องราวร้ องทุ กข์จ ากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดิน ทางเข้ามายังส่ ว นกลาง ศูน ย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop
Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒ นาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี การ
สร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการปาองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปาองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุ กระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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7. . แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสยั ทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรูค้ ู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ดั ตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
7. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
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ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

8. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของไทย 12
ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อ คุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและ มีวัฒนธรรม การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทางานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ 5
ยุทธศาสตร์ 6

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้
มีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :DLIT) ,
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television :
DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
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9. นโยบายการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
แนวคิดการพัฒนา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีคุณภาพเป็นเลิศ
2. สถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้มแข็ง
3. ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพ
4. นักเรียนทุกคนต้องมีคุณภาพ
เป้าหมายผลสาเร็จการทางาน
ดาวดวงที่ 1
ดาวดวงที่ 2
ดาวดวงที่ 3
ดาวดวงที่ 4
ดาวดวงที่ 5
ดาวดวงที่ 6
ดาวดวงที่ 7
ดาวดวงที่ 8
ดาวดวงที่ 9
ดาวดวงที่ 10

:

ดาว 10 ดวง คือ

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)
ผลการทดสอบระดับชาติ NT ป.3 ติด Top-Ten ระดับชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ป.6 ติด Top Ten
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ม.3 ติด Top Ten
ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ 100% ติด Top Ten ระดับชาติ
เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ OBEC AWARDS ติด Top Ten ระดับชาติ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นระดับชาติ
KRS + ARS ติด Top Ten ระดับชาติ
พัฒนาครู TEPE online
เขตพื้นที่การศึกษาปลอดยาเสพติด

พัฒนาด้านผู้เรียน
เด็กเก่งกล้าแกร่ง ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข
เก่ง : มีความชานาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ (ได้แก่ ภาษา , การคิด , การใช้เหตุผล , การแก้ไขปัญหา ,
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี , การสื่อสาร การสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว) เพื่อ
1. รู้จักใช้พหุปัญญาที่ชอบและถนัดของตน เพื่อการดาเนินชีวิตที่ประสบความสาเร็จและสงบสุข และ/หรือ
2. มีทักษะการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ตนสนใจ
กล้า : มีความกล้าหาญทางจริยธรรม (ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรม , อาสาทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อน
ส่วนตน , เข้าถึงสุนทรียภาพแห่งศิลปะทุกแขวง , มีทักษะของสังคมพหุวัฒนธรรมและเข้าถึงแก่นแท้ ของศาสนธรรมที่
ตนนับถือ)
แกร่ง : มีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มีมั่นคงและมั่งคั่ง (มีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มั่งคั่ง (มีทักษะชีวิตที่สาคัญต่าง ๆ มี
ทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ 4 ด้าน มีทักษะการจัดการปัญหาและความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะการทางาน
เพื่อสร้างทรัพย์สินและความมั่งคั่งของตน ชุมชน ประเทศชาติได้ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจของทรัพย์ และความโลภ)
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วิสัยทัศน์ ( Vision) บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยมองค์กร (Copporate Value)
C = Civilize
P = Performance
M = Mind
1 = One

: CPM 1
: เจริญงอกงาม
: งานเป็นเลิศ
: เกิดจิตวิญญาณ
: ประสานเป็นหนึ่งเดียว

วัฒนธรรมองค์กร = ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ประสานสัมพันธ์
พันธกิจ ( Mission )
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการจัดการศึกษา เน้นการมี
ส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย12ประการ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
มีวัฒนธรรมการทางานที่ดี
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นไปตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา เป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายภาคประชารัฐ ในการ
บริหารจัดการศึกษาและกระจายอานาจ ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์.
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
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2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ วินัย
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย และให้มี
นิสัยรักการอ่าน
2.3 เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.4 เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.5 เร่งรัดพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพือ่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ( Programme for International Student
Assessment : PISA)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับ ประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะตาม
สายงานและมีวัฒนธรรมการทางานที่ดีในรูปแบบที่หลากหลาย
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personal Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
1.4 สร้างวัฒนธรรมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information
Technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่ม/หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์คณะ
บุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management)
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
2.4 ส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้าง ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย

