
บทที่ 7 
ปญหาการศึกษาและแนวโนมการศึกษาไทยในอนาคต   

 
 
7.1 ปญหาการศึกษาของประเทศไทย 

1)   การจัดการศึกษาในป 2549-2550 ประชาชนไมไดมีโอกาสรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ประชากรท่ีมีโอกาสไดเรียนระดับกอนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา ยังมีสัดสวนตํ่าลงกวาเม่ือ 4 ปท่ีแลวดวย มีระดับมัธยมศึกษาท่ีประชาชนวัย
เรียนมีโอกาสไดเรียนเปนสัดสวนสูงข้ึน แตสวนใหญยังนิยมเรียนสายสามัญศึกษามากกวา
อาชีวศึกษา  แมวาสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาจะกระเตื้องข้ึนเล็กนอย จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังอยูในเกณฑตํ่า สวนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มีสัดสวนผูไดเรียนสูงข้ึน ผูสําเร็จการศึกษาก็เพ่ิมข้ึนจาก 4.1 แสนคนในป 2545 เปน 5.3 
แสนคนในป 2548 และเปนกลุมผูมีการศึกษาท่ีวางงานเพิ่มข้ึนเชนกัน ในเดือนกุมภาพันธ 
ป 2550 มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีวางงานราว 1 แสนคนหรือ 18.5 % ของผูวางงานทั้งหมด 
ราว 5 แสนคน 

 การจัดการศึกษาโดยเอกชนยังอยูในระดับตํ่าท่ีราวรอยละ 17.3 (เทียบกับ
ภาครัฐ รอยละ 72.7) โดยไมเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็ไมไดเพิ่มข้ึนมากนัก การศึกษาของสงฆลดลง การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ใกลเคียงของเดิม ขณะท่ีเด็กดอยโอกาสคงมีโอกาสไดเรียนหนังสือนอยหรือออกกลางคัน
มากกวาเด็กอื่น ๆ  

 การจัดสรรงบประมาณการศึกษาของรัฐ ในชวงปงบประมาณ 2548 และ 
2549 แมตัวเงินจะเพิ่มข้ึน แตคิดเปนสัดสวนตองบประมาณของทั้งประเทศลดลงจากป
กอนหนาน้ัน งบประมาณการศึกษาป 2550 ในชวงรัฐบาลใหมท่ีมาจากคณะปฏิรูปการ
ปกครอง มีสัดสวนเพ่ิมข้ึน สวนหน่ึงไปเพ่ิมคาใชจายตอหัวนักเรียน สวนหน่ึงไปเพ่ิมเร่ือง
เงินวิทยาฐานะใหครู  นอกจากนั้นก็ยังเปนการกอสรางอาคารและอื่น ๆ ในดานการจัดการ
น้ันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดรับงบเปนสัดสวนสูงข้ึนจากรอยละ 13.7 ของงบประมาณ
การศึกษาท้ังหมดในป 2545 เปนรอยละ 16.5 ของงบประมาณการศึกษาท้ังหมด ในป 
2550 ขณะที่งบการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 71.3 ของงบประมาณ
การศึกษาท้ังหมดเหลือรอยละ 60.8 ในชวงเวลาเดียวกัน งบการศึกษาขั้นพื้นฐานเอง ก็
กระจายสูโรงเรียนขนาดใหญในเมืองสูง ซ่ึงสะทอนวาการจัดสรรงบประมาณการศึกษายัง
เนนชวยคนรวยคนชั้นกลางมากกวาคนจนสวนใหญ 
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2) ในดานประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัด 
การศึกษา พบวายังไมสามารถจัดการศึกษาระดับพื้นฐานใหประชาชนเรียนไดอยางถวน
หนาได เพราะการยกเวน คาเลาเรียนอยางเดียวไมไดชวยใหคนจนมีโอกาสไดเรียนจนจบ
ได เน่ืองจากการไปโรงเรียนยังมีคาใชจายอื่น ๆ เชน คาเดินทาง คาอาหรกลางวัน คา
อุปกรณการศึกษา คาใชจายดานคอมพิวเตอร และอื่น ๆ ท้ังคนยังเสียโอกาสจากการไมได
ชวยพอแมทํางานหาเงิน รวมท้ังมีปญหาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพตํ่ากวาโรงเรียนระดับ
ดีในเมืองใหญทําใหคนจนไมเรียนหรือออกกลางคันเรียนไมจบมากในป 2547 ประชากร
วัยเรียนอายุ 13-21 ป ท่ีไมไดเขาเรียนมีรวม 3.9 ลานคน 

 ดานการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษานอย 
เกินไปและอุดมศึกษามาก เม่ือเทียบประเทศอื่นท่ีมีรายไดปานกลางระดับใกลเคียงกับไทย 
สําหรับงบลงทุนมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง และวิธีการจัดสรรงบประมาณผานเขตพื้นที่
การศึกษา และมีเพียงบางสวนที่จัดสรรใหโรงเรียนโดยตรงทําใหโรงเรียนมีงบประมาณที่
สามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดนอย  การจัดสรรงบประมาณและกําลังคนยัง
มีความไมเปนธรรมสูง โรงเรียนขนาดใหญในเมืองหรือจังหวัดท่ีมีฐานะดีกวา จะไดเปรียบ
ในการใชทรัพยากรและการประหยัดจากขนาดซ่ึงสงผลใหโรงเรียนรัฐขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขยายโอกาสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาคาเฉลี่ยรวม 

3) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา ปญหาที่สําคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยรวมแลว ไดคะแนนต่ํากวาประเทศอ่ืน ๆ การ
ประเมินคุณภาพโรงเรียนระดับพ้ืนฐานท่ัวประเทศรวม 3 หม่ืนกวาแหง โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา โรงเรียนที่ไมไดมาตรฐานมี
ถึงรอยละ 65 สวนใหญ คือ สถานศึกษาของรัฐขนาดเล็กในชนบท ขณะที่โรงเรียนสาธิต 
โรงเรียนเอกชน องคกรปกครองทองถิ่นไดมาตรฐานเปนสัดสวนท่ีสูงกวา ปญหามาจาก
หลายปจจัยท่ีสําคัญ คือ การขาดแคลนครูท้ังปริมาณและคุณภาพ กระบวนการบริหารทาง
วิชาการ การเรียนการสอนยังเปนแบบบรรยายใหทองจําท่ีลาหลัง รวมท้ังสถานศึกษาใน
ชนบทไมไดรับงบประมาณและกําลังคนพอเพียง ขาดอิสระและความคลองตัวในการ
บริหาร 

 การศึกษาดานอาชีวศึกษา มีปญหาดานตองพัฒนาคุณภาพครู อาจารย  
หลักสูตร เคร่ืองไมเคร่ืองมือ และกระบวนการเรียนการสอนอยูมาก สวนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พบวา มีปญหาขยายตัวเชิงปริมาณมาก โดยเฉพาะสายสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาบางกลุมยังมีคุณภาพอยูในระดับพอใชและตอง
ปรับปรุง 
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   ปญหาดานผลลัพธการจัดการศึกษา สวนหนึ่งมาจากการที่ครูในโรงเรียน
ชนบทท่ีมีนอยอยูแลวตองใชเวลาในการทํางานธุรการและการเดินทางไปประชุมทําใหมี
เวลาการทํางานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพลดลง ปญหาประสิทธิภาพสวนหน่ึงมาจาก
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนทั้งระบบ เนนการทองจํา เน้ือหาขอมูลมากไป ควรจะ
ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความสนุกในการเรียนและ
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงได เขาใจหลักการสาระสําคัญของวิชาหลัก และรูจักวิธีท่ีจะเรียนรูตอ
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
   นอกจากนี้แลวการปฏิ รูปการศึกษา  หรือกระบวนการเ รียนรู ให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได จะตองหาทางแกไขปญหาและอุปสรรคในดานการบริหารจัด
การศึกษาที่สําคัญ ๆ ดวยในขณะเดียวกัน เชน ควรจัดสรรงบประมาณปฏิรูปการศึกษา
ดานเด็กเล็กหรือปฐมวัยอยางเปนการเรงดวนและตองพัฒนาใหมีคุณภาพและท่ัวถึงการ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการรวมทั้งระบบงบประมาณ ท้ังในเร่ืองเขตพื้นท่ีการศึกษาการ
กระจายใหเอกชน องคกรปกครองทองถิ่น ชุมชน องคกรตาง ๆ ใหมีสวนในการจัด
การศึกษาไดอยางหลากหลายและมีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งอาชีวศึกษา วิทยาลัย
ชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ซ่ึงยังมีการพัฒนานอยกวาสายสามัญศึกษา 
ท้ังน้ีเพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
เพ่ิมข้ึน 

4) การจัดการศึกษา ควรมุงตอบสนองความตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
คือ การผลิตแรงงานทั้งในสาขาท่ีเปนที่ตองการในตลาดแรงงาน เชน ชางฝมือ นักวิชาชีพ
ตาง ๆ และสาขาที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เชน เกษตรกร ผูประกอบ
อาชีพอิสระรายยอย ผูทํางานดานภาครัฐ และสังคม ประชาอยางใกลเคียงกับความ
ตองการ 

 ปจจุบันมีปญหาคนจบมหาวิทยาลัยท่ีวางงานเปนสัดสวนสูงข้ึน แตแรงงาน
อาชีวะระดับกลางและระดับสูง (ปวช. และ ปวส.) ยังขาดแคลน นอกจาน้ีแลวการจัด
การศึกษาควรมุงผลิตพลเมืองท่ีฉลาด สามารถปรับตัวและแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 
ได มีจิตสํานึกตระหนักถึงความจําเปนจะตองรวมมือกันทํางานเพ่ือสวนรวมอยางมี
คุณธรรมควบคูไปกับความรูดวยในขณะเดียวกัน เราจึงจะสามารถลงทุนเร่ืองการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และมีสวนชวยแกปญหาและพัฒนาประเทศ
ไดดียิ่งข้ึน 

5) ปญหาคอขวดในการปฏิรูปการศึกษาท่ีสําคัญ คือ 1) ไมไดมีแรงผลักดันมาจาก
ภาคประชาชน และภาคการเมืองอยางจริงจังเปนเพียงการเสนอการปฏิรูปภายในกลุม
ผูบริหารในกระทรวง และนักวิชาการดานการศึกษาจึงเปนการปฏิรูปเพียงรูปแบบ เปน
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 ทางออกของปญหา  1) ลดขนาดและบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการลงดวยการ
สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและองคกร อื่น 
ๆ  เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนสัดสวนสูงขึ้น 2) ปฏิรูปครูอาจารย โดยการ
เพ่ิมแรงจูงใจใหครูดีครูเกงอยูตอและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน พัฒนาครูท่ีมี
แววและครูรุนใหมอยางเอาจริงเอาจังโดยตองกลาตัดสินใจแบบผาตัดคัดครูท่ีมีคุณภาพตํ่า
ท่ีฝกอบรมใหมไดยากออกไป เชน ใหโยกยายไปทําธุรการหรือใหเกษียณกอนกําหนด 3) 
ปฏิรูประบบการจัดสรร และการจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรมมากข้ึน 
เชน จัดสรรใหสถานศึกษาในจังหวัดและอําเภอรอบนอก อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
เพ่ิมข้ึน 4) ปฏิรูปการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยท่ัวประเทศเพื่อใหผูเรียนไดรับการกระตุน
ใหเรียนรูอยางสอดคลองกับการทํางานของสมองไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 5) เปลี่ยน
ระบบการประเมินผลและสอบเขามหาวิทยาลัยใหม โดยวัดจากการคิดวิเคราะห เปน การมี
ความถนัดเฉพาะทางควบคูไปกับการเขาใจภาพองครวม มีความฉลาดทางอารมณ ความ
ฉลาดทางจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมเพิ่มข้ึน 

6) ประสบการณของประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมช้ีวาการพัฒนา
การศึกษาและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหประเทศเหลาน้ัน
ประสบความสําเร็จมากกวาประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยไดจัดสรรงบประมาณใหการศึกษา
เปนสัดสวนสูง แตเปนการพัฒนาเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ ท้ังยังเปนการจัดการศึกษา
อยางคับแคบ คือ จัดการศึกษาแบบแพคัดออก เพ่ือคัดคนสวนนอยไปทํางานรับใชระบบ
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 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางกาวหนา เพ่ือระบบ 
องครวมได ตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและส่ือมวลชน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการ
อาน ใฝการเรียนรู คิดวิเคราะหเปน และสงเสริมการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเผยแพรใหคนทุกชนช้ันทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงและเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหคนแตละคนไดพัฒนาศักยภาพของเขาไดดีท่ีสุด องคกร
ชุมชนและประเทศไดเรียนรูส่ิงท่ีดี เปนประโยชนตอตัวเองและสวนรวมมากท่ีสุด (วิทยากร  
เชียงกูล, 2550, หนา 2-7) 

7.2 แนวโนมการศึกษาไทย  
 การพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  10  
(พ.ศ. 2550-2554)  ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545-2559)  สําหรับ
เปนกรอบการพัฒนาการศึกษาขององคกร หนวยงานทางการศึกษา  โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานไว  19  กลยุทธยอย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 138-
151)  ไดแก  

1. พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
2. พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. พัฒนาการอาชีวศึกษา 
4. พัฒนาการอุดมศึกษา 
5. พัฒนาการจัดการการศึกษานอกระบบ / นอกโรงเรียน  และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
6. สงเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
7. พัฒนาการศึกษาเอกชน 
8. สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
9. พัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
10. พัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ 
11. ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูท่ีดี  

ครูเกง และครูคุณธรรม 
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12. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตในบริบทของ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

13. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดสรรและระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

14. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  และเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันกับนานาประเทศ 

15. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
16. พัฒนาการศึกษาเพ่ือสงเสริมระบบทรัพยสินทางปญญา 
17. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา 
18. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 
19. พัฒนากฎหมายการศึกษา 

 กําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณไวดังน้ี 
1) เชิงคุณภาพ 

- ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา  เปนคนดี  มี 
คุณธรรม มีความรอบรู  มีความสามารถทั้งภาษาไทย  ภาษาสากล  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีทักษะในการคิด  วิเคราะห  มีระเบียบวินัย  ยึดม่ันในวิถีประชาธิปไตย  รัก
ในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  มีจิตสาธารณะ  รักการทํางาน  อนุรักษ  สราง
เสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม             มีทักษะ  
สามารถคนควาหาความรูและประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัยตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพทั้งดานสุขภาพ  รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  มีความ
ขยัน  ซ่ือสัตย  อดทนและมีวัฒนธรรม  มีภูมิคุมกันพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน  สามารถอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสมานฉันทและสันติสุข 
 -  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติสูงกวารอยละ  55 
 2)   เชิงปริมาณ:  ประชากรไทยมีการศึกษาเฉลี่ย  ดังนี้ 

 การศึกษาในระบบ 
 -  ประชากรกลุมอายุ  3-5  ป  ไดรับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  

รอยละ  100 
 -  ประชากรกลุมอายุ  6-11  ป  ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  รอย

ละ  100 
 -  ประชากรกลุมอายุ  12-14  ป  ไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  รอยละ  100 
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                     -  ประชากรกลุมอายุ  15-17  ป  ไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  รอยละ  75  โดยมีสัดสวนสายสามัญ:  สายอาชีวศึกษา  รอยละ  50:  50 
                     -  ประชากรกลุมอายุ  18-24  ป ไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รอย
ละ  37 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผูเรียนนอกระบบโรงเรียนท่ีเรียน
จนสําเร็จการศึกษาต้ังแตป  2550-2554  จํานวน  16  ลานคน 

กําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ัวไป  เพิ่มข้ึนเปนรอย        -  
ละ  60  และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
                      -  เพ่ิมสัดสวนการจัดการศึกษาระหวางรัฐและเอกชนเปนรอยละ  70: 30 
                      -  เพ่ิมจํานวนนักศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาเปนรอยละ  20  
และ  10  ของผูเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ตามลําดับ 
                      -  สถานประกอบการรวมกับโครงการทวิภาคีและสหกิจศึกษารอยละ  
30 

ผูเรียนในศูนยการเรียน  ตามมาตรา  12  เพิ่มข้ึน                       -  
                      -  องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพรอมเขามารวมจัดการศึกษา
สัดสวนสูงขึ้น 
                      -  มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับ
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามากข้ึน  โดยสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รอยละ  70  มี
ความเขมแข็ง  คลองตัว  และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 -  เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการทุกคนมีโอกาสไดรับบริการการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอยางตอเน่ืองท่ัวถึงภายในป  2544 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

เพ่ือพัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเช่ือมโยง
ความรวมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  และสถาบันการศึกษา 
 สาระสําคัญ: 

เรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูสรางความตระหนัก  สํานึกใน
คุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคน
โดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงความรวมมือของสถาบัน
ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางการศาสนา  และสถาบันการศึกษา  โดยกําหนด
ยุทธศาสตร  การดําเนินงานไว  4  ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

1. ปลูกจิตสํานึก  สรางเจตคติ  ปรับพฤติกรรม 
2. ปรับกระบวนการเรียนรูหาตนแบบสืบทอด 
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3. สรางภูมิตานทานโดยเครือขายขยายผล  บาน  สถาบันศาสนา   
สถานศึกษา  ชุมชน  และส่ือ 

4. กํากับ  ติดตาม  และประเมินผล 
 เปาหมาย:   

พัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี  มีความรู  และอยูดีมีสุข  กลุมเปาหมายแรก  
ไดแก  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษาในสถานศึกษา  15  ลานคน  เพื่อขยายผลสูสังคมวง
กวาง  ประชาชนที่อยูในการศึกษานอกระบบหรือท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตผานกระบวนการ
ศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ยุทธศาสตรขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (2550- 
2554) 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

เพ่ือใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนคน  การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ือง 
 สาระสําคัญ: 

กระทรวงศึกษาธิการมุงพัฒนาสถานศึกษาในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  สงผลสูการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเรียน  ผูบริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง  โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 5  ยุทธศาสตรยอย  ไดแก 

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การขยายผลและการพัฒนาเครือขาย 
4. การเผยแพรประชาสัมพันธ 
5. การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 

 เปาหมาย: 
    กําหนดเปาหมายการดําเนินงานไว  3  ระยะ 
 1. ป  2550  กําหนดใหมีสถานศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไมตํ่ากวาจํานวน  80  โรง 
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 2. ป  2551-2552  พัฒนาและขยายเครือขายสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกจังหวัดเปนจํานวน  800  โรง 

 3.  ป  2553-2554  พัฒนาใหสถานศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของแตละสถานศึกษาไดครบทุกโรงทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  ใหคนไทยเปนคนดี  
มีความรู  และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะหอยางเปนระบบ
แกปญหาได  อันจะทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  ท่ีมีคุณภาพ  และมี
ศักยภาพในการแขงขัน 
 สาระสําคัญ: 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคนไทยมีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู  ความสามารถ  มีศักยภาพ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  อันจะนําไปสูการเพ่ิม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
โดยมียุทธศาสตรการดําเนินงาน  6  ยุทธศาสตรยอย  ไดแก 

1. การเตรียมความพรอมและพัฒนาการของผูเรียน 
2. การพัฒนาคุณภาพครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
4. การจัดระบบการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพ 
5. การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา 
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 

 เปาหมาย: 
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายในป  2555  ไว  4  ขอ  ไดแก 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการ

ทดสอบระดับชาติ  คะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนรอยละ  10 
2. ผูจบการศึกษาอาชีวศึกษา  และการอุดมศึกษาเปนท่ีพึงพอใจของผูใช  

และมีงานทําภายใน  1  ป  หลังจากจบการศึกษามากข้ึนรอยละ  10 
3. สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับดีในทุกระดับ/ประเภท  มากกวารอยละ  50 
4. อันดับความสามารถดานการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติ  โดย

สถาบันพัฒนาการจัดการระหวางประเทศ  (IMD)  ไมเกินอันดับท่ี  35  ใน  60  ประเทศ 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ  : 

กําหนดวัตถุประสงคดําเนินงานไว  5  ขอ  ไดแก 
       -  เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานดวยรูปแบบและกระบวนการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับความตองการ  วิถีชีวิต  สภาพแวดลอม  และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
       -   เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา  สถาบันการศึกษา  แหลงการ
เรียนรู  กับองคกรชุมชนและองคกรศาสนา  นําไปสูสังคมสันติสุขและประเทศชาติม่ันคง 
               -  เพื่อใหการประสานนโยบายการจัดการศึกษาลงสูการปฏิบัติไดอยางมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ 
               -  เพื่อใหกระบวนการจัดการศึกษาเปนสวนสําคัญสําคัญในการเสริมสราง
ความม่ันคง  สงเสริมความเปนไทยและความเปนชนชาติเดียวกัน 
 สาระสําคัญ:   

เพื่อพัฒนาการศึกษาท่ีบูรณาการไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและการวาง
ยุทธศาสตรท่ีมุงตอบสนองความตองการที่หลากหลายของพื้นที่  โดยกําหนดยุทธศาสตร  
6  ยุทธศาสตรยอยไดแก 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. การสงเสริมศาสนศึกษา 
4. การเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. การสงเสริมการศึกษาเพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 
6. การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

 เปาหมาย: 
     กําหนดกลุมเปาหมายและเปาหมายไว  7  ขอ ไดแก 
      - ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
              - ประชากรวัยแรงงานไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและไดรับการ
พัฒนาทักษะเพิ่มข้ึน 
              - ประชากรใชภาษาที่จําเปนตอการเรียนรูและการส่ือสารในชีวิตประจําวันมาก
ข้ึน 
              - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก  ระดับชวงช้ันท่ี  1  ชวงช้ันท่ี  2  ชวงช้ันที่  
3  และชวงช้ันที่  4  สูงข้ึน 
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              - ผูจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําเพิ่มข้ึน 
     -   จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐมีสัดสวนที่เพ่ิมข้ึน
ใกลเคียงกับสถานศึกษาเอกชน 
      -   สังคมมีความสมานฉันท  เกิดความสันติสุขและภาคภูมิใจในความเปนไทย
และความเปนชนชาติเดียวกัน 
 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

กําหนดวัตถุประสงคไว  4  ขอ  ไดแก 
     -  เพื่อใหมีแนวคิดและแนวทางรวมกันท้ังระดับชาติและทุกระดับในการสงเสริม
สนับสนุนเด็กปฐมวัยทุกคนใหมีพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพของตน 
     -  เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของนํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ  จึงไดดําเนินการจัดทําเปนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
     -  เพ่ือเปนแนวทางในการเก็บขอมูล  ขอสนเทศการวิจัย  การติดตาม  และ
ประเมินผล 
     -  เพ่ือใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนสวนสําคัญของปฏิรูปการศึกษา 
 สาระสําคัญ:   

พัฒนาเด็กปฐมวัยชวงอายุ  0-5  ปทุกคนอยางมีคุณเติมศักยภาพ  โดยมี
ครอบครัวเปนแกนหลักและผูมีหนาท่ีดูแลเด็กและทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมใน
การจัดการบริการและส่ิงแวดลอมท่ีดีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของทองถิ่นและการ
พัฒนาเด็กตามวัย  โดยกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว  3  ยุทธศาสตรยอยไดแก 

1. การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. การสงเสริมพอแมและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. การสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาปฐมวัย 

 เปาหมาย:   
กําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนินการ  5  กลุมเปาหมาย  ไดแก 

 -  เด็กอายุ  0 – 5 ปทุกคน 
             -  พอแม  สมาชิกในครอบครัว  ผูเตรียมตัวเปน 
 -  ผูท่ีเกี่ยวของกับเด็กโดยตรง  ไดแก  ผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ครู  
ผูดูแลเด็ก  ผูเลี้ยงเด็ก  พี่เลี้ยงเด็ก  ผูสูงอายุท่ีดูแลเด็ก  แพทย  พยาบาล  นักจิตวิทยา  
นักสังคมสงเคราะห  เจาหนาท่ีสาธารณสุข ฯลฯ 
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              -  ชุมชน  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรชุมชนตาง ๆ  ผูนําทาง
ศาสนา  อาสาสมัครในรูปแบบตาง ๆ  กลุมอาชีพ  นักเรียน/เยาวชน ฯลฯ 
              -  สั ง คม   ไ ด แ ก   สถ าบั นท า ง สั ง คม   ส่ื อ ม วลชน   สถ าบั น วิ จั ย  
สถาบันการศึกษา  นักวิชาชีพ  และองคกรวิชาชีพตางๆ  องคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  
องคกรธุรกิจ  องคกรระหวางประเทศ  ฯลฯ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ : 

กําหนดพันธกิจการดําเนินงานไว  4  ขอ  ไดแก 
              -  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
              - ปรับปรุง  พัฒนา  ระบบการบริหารการศึกษาพิเศษ  ภายใตสภาพแวดลอมท่ี
ปราศจากอุปสรรคพรอมท้ังขับเคล่ือนสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
              -  สงเสริมการสรางองคความรูใหม  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและสงเสริม
ทักษะดานอาชีพโดยการวิจัย  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนใหคนพิการ
ประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได มีคุณธรรมและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
               - สงเสริม  สนับสนุนใหคนพิการ  ครอบครัวชุมชน  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและองคกรเอกชนรวมกันพัฒนาและสรางองคความรูในการจัดการศึกษา 
 สาระสําคัญ: 
 กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน  4  ยุทธศาสตรยอยไดแก 

1. การขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาใหแกคนพิการอยางทั่วถึง 
2. การสรางความเขมแข็งดานการบริหารจัดการใหแกหนวยงานที่ จัด

การศึกษาสําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพ 
3. การสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานคนพิการ 
4. สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการ ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  และองคกรเอกชนรวมกันพัฒนาและสรางองคความรูในการจัดการศึกษา 
 เปาหมาย:   

กําหนดเปนเปาหมายประสงคในการดําเนินงาน  4  ขอ  ไดแก  
 -  คนพิการไดรับโอกาสและการบริการทางการศึกษาในทุกระบบและรูปแบบ
ท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพตามสมรรถภาพสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนของแตละบุคคล 
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               -  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  ดานหลักสูตรดานกระบวนการเรียนการ
สอน  ดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ  มีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  มีสภาพแวดลอมท่ีปราศจากอุปสรรค 
               -  คนพิการไดรับการพัฒนาการศึกษาและทักษะการดํารงชีวิต  จนสามารถ
ประกอบอาชีพพึ่งตนเองไดมีคุณธรรม  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล 
               -  สถานศึกษา  คนพิการ  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรเอกชนรวมกันพัฒนาและสรางองคความรูในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรการแกปญหาและการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

        เพ่ือแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
พัฒนาการตามวัยของเด็กและเยาวชน 

สาระสําคัญ: 
        กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 2 ยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรยอย 
ไดแก 

1. ยุทธศาสตรเฉพาะสําหรับประเด็นปญหาเรงดวน ประกอบดวย 3  
ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

 1) ยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนติดเกม 
 2) ยุทธศาสตรการแกปญหาพัฒนาเด็กและเยาวชนใชความรุนแรงและ 

ทะเลาะวิวาท 
 3) ยุทธศาสตรการแกปญหาดานการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 
 2.  ยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวมเปาหมาย: 
     กําหนดกลุมเปาหมายและเปาหมายสําคัญไว 3 ขอ ไดแก 

- มุงเนนใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต รูจักคิดวิเคราะห 
เลือกสรรรับส่ิงท่ีเปนประโยชนตอตนเอง เขาใจ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
              -    พัฒนาระบบกลไกที่เช่ือมโยงการศึกษาและวิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชน 
และสังคมเพื่อการสงเสริมสนับสนุนใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การปองปรามการขจัดปญหา การแกไข และการ
ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหา 
              -   พัฒนาครู บุคลากร และพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของใหมีความรู 
ความสามารถ และทักษะในการแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีคํานึงถึงพัฒนาการ
ดวย 
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ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรทางสังคม 
วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
      กําหนดพันธกิจไว จํานวน 4 ขอ ไดแก 
      -   ดําเนินการดานกฎหมาย เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล องคกรวิชาชีพตาม

มาตรา 12 มีสิทธิในการจัดศึกษาทางเลือกและเพ่ือใหผูจัดการศึกษาไดรับสิทธิตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
        -  หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงแรงงานสภาพอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและอื่น ๆ 
รวมมือกันสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียน 

      -   เสริมสรางพลังใหกับบุคคล องคกรตาม มาตรา 12 ในการจัดการศึกษา
ทางเลือกอยางเปนระบบตอเน่ืองและเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย เพ่ือระดมทรัพยากรจาก
ทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
                -   สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก ในสิทธิท่ีจะไดรับในการจัด
การศึกษาของศูนยการเรียนแกบุคคล องคกรตามมาตรา 12 

 
สาระสําคัญ: 
      กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 4 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

1. เรงจัดทําและบังคับใชกฎกระทรวง แนวปฎิบัติระเบียบตาง ๆ ท่ี 
เกี่ยวของ เพ่ือเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคมมีสิทธิจัดศูนยการเรียน และดําเนินการให
ผูจัดการศึกษาไดรับสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งเปนการระดมทรัพยากรจากทุก
ภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 2.  จัดโครงสรางและการบริหารจัดการใหเอื้อตอการจัดศูนยการเรียน และ
สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยการเรียน และสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยการเรียนในรูปแบบเครือขาย 

3.  สงเสริม สนับสนุน ศูนยการเรียนใหจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
มาตรฐานชาติมีประสิทธิภาพและมีความแพรหลาย รวมท้ังเช่ือมโยงไดกับโรงเรียนทั่วไป
เพ่ือระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนในสังคม 
 4.  สงเสริม สนับสนุนใหมีการกํากับ ติดตามประเมินผลองคกรตาง ๆ ท่ีรวม
จัดศูนยการเรียน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 

เปาหมาย:  
        กําหนดเปาหมายท่ีสําคัญไวดังน้ี 
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                    ภายในป 2554 ผูรับบริการจากศูนยการเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและบุคคล องคกรตามมาตรา 212 ท่ีพรอมและ
ประสงคจะจัดศูนยการเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
วัตถปุระสงค/พันธกิจ:       

               กําหนดพันธกิจไว 2 ขอ ไดแก 
 -  สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนใหมีสวนรวมจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 -  ติดตาม ตรวจสอบและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ี           

กําหนด 
  สาระสําคัญ: 
       กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 5 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 
                    1.  กําหนดมาตรการของภาครัฐท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่มสัดสวน
ผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
          2. สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและเปนธรรม 
           3. ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสิทธิประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน 
           4. สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
           5. ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา
เอกชน 

เปาหมาย  :  
    กําหนดสัดสวนภาคเอกชนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีสัดสวนผูเรียน

ภาคเอกชนระดับ/ประเภทการศึกษาตาง ๆ ดังน้ี 
-  ระดับประถมศึกษา ไมนอยกวารอยละ 23 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวารอยละ 17 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ) ไมนอยกวารอยละ 15 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา)ไมนอยกวารอย 42 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน โดยมีเปาประสงคยอยในการ       
ดําเนินงานไว 3 ขอ ไดแก 

 357 



      -   เพื่อพัฒนาระบบวางแผนในโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
จังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบตอสภาพท่ีการศึกษาหลากหลายและเพื่อเปนกลไก
ท่ีจะประกันโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

-    เพ่ือพัฒนาระบบบริการ ระบบการเรียนการสอน มาตรฐานอัตรากําลัง 
และมาตรฐานโรงเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

- เพ่ือระดมทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานภาครัฐ 
เอกชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

สาระสําคัญ: 
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 4 ยุทธศาสตรยอย ไดแก       

 1. พัฒนาระบบวางแผนและการบริการจัดการ 
  2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการเรียนการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 3. เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 เปาหมาย: 

      แผนยุทธศาสตรจะมีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป ต้ังแตป 2551-2553 ดังน้ี 
 -  ระยะที่ 1: ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 

 เปนระยะเวลาพัฒนาระบบวางแผน ระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียน
การสอนและทําความตกลงกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องมาตรฐาน หลักเกณฑระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติ ดําเนินการนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพใน 182 เขตพื้นท่ีการศึกษา (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) พื้นท่ีละ 1-3 ตําบล 
โดยจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมการนํารอง 800 โรง 

-   ระยะที่ 2: ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552  
 ดํา เ นินการนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ี มี

ประสิทธิภาพใน 182 เขตพื้นท่ีการศึกษา (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาละ 10 โรง รวม 1,750 โรง 

     -   ระยะที่ 3: ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 เปนการขยายผลไปยัง 182 
เขตพ้ืนที่การศึกษา แหงละ 1 อําเภอ ประมาณวาจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมโครงการ 
4,000 โรง จากนั้นจะประมวลผลการดําเนินงานเพื่อปรับยุทธศาสตร และเสนอแผน
ดําเนินการในโรงเรียนที่เหลือเพ่ือเสนอรัฐบาลตอไป 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในพระราชดําริ 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
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        กําหนดเปนเปาประสงคในการดําเนินงานไว 3 ขอ ไดแก 
    -   นักเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในพระราชดําริทุกคน
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามแนวพระราชดําริ 
  -   ผูบริหาร  ครู   และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและ
โรงเรียนในพระราชดําริ เปนผูนําทางวิชาการและเปนแบบอยางในการจัดการศึกษา โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเต็มศักยภาพ 
  -   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในพระราชดําริทุกโรงไดรับการ
พัฒนาใหมีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐาน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ มีความสมบูรณตามมาตรฐานโรงเรียนและพัฒนา
สูความเปนเลิศ 

สาระสําคัญ:  
  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเจริญพระชนมพรรษา 80 
พรรษา ในป 2550 โดยจัดโรงเรียนเปน  3 กลุม   กลุมท่ี 1 กลุมกําลังพัฒนาสูมาตรฐาน   
กลุมท่ี 2 กลุมพัฒนาความเปนเลิศ กลุมท่ี 3 กลุมท่ีมีมาตรฐานสูง โดยกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

1. พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามแนวพระราชดําริ 
2. พัฒนาผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ปรับสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
4. พัฒนากลไกในการประสาน  สงเสริม  และขยายผลการพัฒนาความเปน

เลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในพระราชดําริ 
 เปาหมาย: 
  กําหนดเปาหมายในการพัฒนาตามสภาพความพรอมของโรงเรียนทั้ง 3 กลุม 
ไว 3 เปาหมาย ดังน้ี 
  -  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในกลุมกําลังพัฒนาใหเขาสูมาตรฐาน 
  -  เสริมความเขมแข็งของโรงเรียนที่มีคุณภาพดีใหพัฒนาสูความเปนเลิศและ
เปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการและศูนยขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 
  -  สรางความเปนเลิศใหโรงเรียนในกลุมท่ีมีมาตรฐานสูงและขยายผลสูโรงเรียน
อื่น 
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 ยุทธศาสตรและมาตรการในการนําประเทศไทยเขาสูสังคม–เศรษฐกิจ
ฐานความรู 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานไว 2 ขอ ไดแก 
  -  เพ่ือเปนกรอบแนวทางและกลไกในการนําประเทศไทยใหเขาสูสังคม- 
เศรษฐกิจฐานความรูและเพ่ิมความสามารถในการแขงข้ันอยางยั่งยืน 
  -  เพื่อประสานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําประเทศไทย
เขาสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรูใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ 
 สาระสําคัญ: 
  มุงพัฒนาประเทศไทยใหกาวเขาสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู โดยเนนให
ประชาชนสามารถเขาถึงความรูไดอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และใชความรู
เปนฐานในการดําเนินชีวิต การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังนํามาใชประโยชน
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางสังคมเศรษฐกิจ  และเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน 5 
ยุทธศาสตรยอย ไดแก 
  1. พัฒนาเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร 
  2. สงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการวิจัย ประดิษฐ คิดคน และจดสิทธิบัตร 
  3. สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชประโยชนเชิงพาณิชย 
  4. สนับสนุนดานการเงิน การคลัง และการลงทุนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนแรงงานความรู และเปนผูสรางองคความรู 
 เปาหมาย: 
  กําหนดเปาหมายการดําเนินการไว 6 ประการ ไดแก 
  -  ประชาชนสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และมีราคาเหมาะสมมากข้ึน 
  -  มีการวิจัย ประดิษฐคิดคน และจดสิทธิบัตรเพิ่มข้ึน 
  -  มีการนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังผลการวิจัยและพัฒนา มา
ใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 
  -   มีกลไกสนับสนุนดานการเงิน การคลัง และการลงทุน เพื่อการสราง พัฒนา 
และการประยุกตใชความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  -   มีการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนแรงงานความรูและเปน
ผูสรางและพัฒนาองคความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

มีกลไกผลักดันยุทธศาสตรมาตรการสูการปฏิบัติใหบังเกิดสัมฤทธิ์   -   
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 ยุทธศาสตรการอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
  เพ่ือเปนยุทธศาสตรเชิงรุกไปสูอนาคตในการช้ีนําทิศทางและเปาหมายการ
พัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว รวมท้ังเปนแผนแมบทกํากับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา
ระยะ 5 ป รวม 3 แผน ไดแก แผนฉบับท่ี 10-12 
 สาระสําคัญ: 
  ยุทธศาสตรการอุดมศึกษาระยะยาว 5 ป ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการ
และองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic 
Direction) ประกอบดวยสาระหลัก 2 สวน ไดแก 

1. ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศ และอุดมศึกษา มี 7  
ประเด็น 

1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร 
2) พลังงานและส่ิงแวดลอม 
3) การมีงานทําและตลาดนัดแรงงานในอนาคต 
4) การกระจายอํานาจการปกครอง 
5) การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง 
6) เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 
7) เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประเด็นทิศทาง และนโยบายของยุทธศาสตรอุดมศึกษาระยะยาว มี 9  
ประเด็น 

1) รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น ๆ 
2) การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 
3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการ 

แขงขันของประเทศ 
5) การเงินอุดมศึกษา 
6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
7) เครือขายอุดมศึกษา 
8) การพัฒนาอดุมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใต 
9) โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู   

 เปาหมาย: 
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  เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง
ความรูและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน    
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน   การ
กํากับมาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
  กําหนดพันธกิจในการดําเนินงานไว 4 ขอ 
  -   ดําเนินการแกไขปญหาหน้ีสินครูอยางเปนระบบ ครบวงจร โดยเนนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหการแกไขปญหาหน้ีสินไดผลเปนรูปธรรม 
  -   สงเสริมสนับสนุนและกําหนดมาตรการพรอมท้ังแนวทางปองกันปญหา
หน้ีสินใหกับครูอยางเปนระบบท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
  -   พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและสนับสนุนการดําเนินการ 
  -   สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูดวยการพัฒนาตนเองและกลุม 
ตลอดจนยกยองและผดุงเกียรติครูท่ีสามารถแกไขปญหาหน้ีสินและเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต 
 สาระสําคัญ: 
  ครูทุกคนจะไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพและการบริหารจัดการการเงิน ผูท่ีมี
หน้ีสินสามารถปลอดภาระหนี้สินไดอยางถาวรและมีความสุข ผูท่ีไมมีหน้ีสินจะสามารถ
ปองกันการกอหน้ีสิน จะทําใหมีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถปฏิบัติงานใน
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย: 
  กําหนดกลุมเปาหมายและเปาหมายไว 3 ขอ ไดแก 
  -  ครูท่ีมีหน้ีสินท้ังในและนอกระบบ ซ่ึงลงทะเบียนเขารวมโครงการแกไข
ปญหาหน้ีสิน จํานวน 131,217 คน จะไดรับการแกไขปญหาหน้ีสินใหลุลวงไดภายในป 
2550 จํานวนรอยละ 70 ของผูลงทะเบียน และไดรับการแกไขภายในป 2551 อีกรอยละ 
30 ของผูลงทะเบียน นอกจากน้ีคาดวาจะมีครูมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จํานวน 50,000 คน 
จะสามารถแกไขปญหาในสวนท่ีมาลงทะเบียนเพิ่มเติมไดภายในป 2551 ซ่ึงจะทําใหครู
สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุก ๆ ดาน 
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  -  ครูไดรับการสนับสนุนใหรวมตัวกันเปนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางนอย 181,217 คน หรือประมาณ 10,000 กลุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยเหลือ
ดูแลสมาชิกกลุมใหรูจักงานแผนและบริหารการเงิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การ
ลดรายจาย การเพิ่มรายได และออมเงิน โดยมีกลุมครูท่ีมีผลงานผานเกณฑมาตรฐานและ
ไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางไดไมนอยกวารอยละ 60 
  -   องคกรเครือขายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของพัฒนาระบบงานที่จะสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร มีแผนในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและมีกลไก
การประสาน กํากับ ติดตามแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถแกไขปญหาหน้ีสินได
อยางลุลวง และปองกันการสรางหน้ีสิน 
 เรื่องที่อยูระหวางเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 1. ยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาครู 
  วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
  -   เพ่ือใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ใหหลักการสรางองคความรูใหมไดดวย
ตนเอง บนพื้นฐานองคความรูเดิมสัมพันธกับทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ เพ่ือมุงหวังใหการ
บริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็ง ทําใหการปฏิรูปการ
เรียนรูของผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษาชาติ ใชรูปแบบการพัฒนา 4 ข้ันตอน ไดแก 

-   ข้ันเตรียมความพรอม 
-   การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเขม 
-   การเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 
-   การสัมมนาหลังการเรียนรู 

 สาระสําคัญ: 
  กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 3 ยุทธศาสตร ไดแก 
  1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. การแกไขปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. การฟนฟูองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดวยการเพิ่มรายไดใหแกองคการ การ
สรางมูลคาเพิ่มของทรัพยสิน ลดรายจายและลดภาระหน้ีสิน 
 เปาหมาย: 
  กําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนินงานไว 4 กลุม ไดแก 
  -   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 185 เขต 
  -   สถานศึกษาจํานวน 610 โรง มีการพัฒนาผูดําเนินการพัฒนา (Train the 
Trainer) 
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  -   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูแกนนําและ
ศึกษานิเทศก จํานวน 11,798 คน 
  -   ผูบริหารโรงเรียนเอกชน จํานวน 91 คน 
  -   กลุมพันธมิตรทางการคา 
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