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53260910 : สาขาวิชาพฒันศึกษา 
คําสําคัญ :  ยุทธศาสตร / การศกึษาขั้นพื้นฐาน / ประชาคมอาเซียน 

  ขวัญทิพย ชินเศรษฐวงศ: ยทุธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน.  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : อ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน,  ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ.   371 หนา. 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 2) สรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 3) ประเมินยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียนที่รางขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูเชี่ยวชาญในสพฐ. สพป. และสพม. จํานวน 19 คน
และบุคลากรทางการศึกษาท่ัวประเทศที่เก่ียวของ จํานวน 488 คน เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 

โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ผลการวิจัยพบวา  
 1. การเขาสูประชาคมอาเซียนน้ัน ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาในดานการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ภาษาที่ 2 และภาษาเพื่อนบาน ครูตองไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
การสอน  บูรณาการหลักสูตรและใชเทคโนโลยีในการสอน ไดรับการสงเสริมทางดานภาษา  หลักสูตรแกนกลาง
มาตรฐานควรมาจากการระดมความคิดจากผูเก่ียวของในทุกระดับ กระทรวงศึกษาธิการตองกระจายอํานาจการ
บริหาร จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม ติดตามประเมินความคุมคา และความสําเร็จของการใชจาย 

 2. ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยประกอบดวย 1) 
สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อมุงสูมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 2) 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู มีทักษะการถายทอด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผูเรียนสูอาเซียน 3) เรงรัดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในทุก
รูปแบบ ทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานสูอาเซียน 4) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูมาตรฐานสากล  5) สงเสริมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย บนหลักการมีสวนรวมคือ รวม
คิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสูอาเซียน  6) 
สงเสริมการบริหารจัดการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ แบบมุงเนนผลงาน 

 3. ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนที่รางขึ้น มีความเหมาะสมในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด มีความเปนไปไดในระดับมากถึงมากที่สุด มีความเปนประโยชนในระดับมากถึงมากที่สุดและมี
ความถูกตองในระดับมากถึงมากท่ีสุด ในทุกกลยุทธ ทั้ง 94 แนวทาง 
_______________________________________________________________________ 
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา          บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                       ปการศึกษา 2556 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ   1. ...........................  2. ............................. 
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53260910: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION 

KEY WORD: STRATEGY / BASIC EDUCATION / ASEAN COMMUNITY 

                  KWANTHIP CHINSETTAWONG: STRATEGIES FOR DRIVING BASIC EDUCATION 

TOWARDS ASEAN COMMUNITY. THESIS ADVISORS: LUYONG WEERANAVIN, Ph.D., AND ASST. 

PROF. TEERASAK AUN-AROMLERT, Ph.D. 371 pp. 

The purposes of this research are to: 1) study the impact of ASEAN Community integration in 2015 

on the provision of basic education in Thailand, 2) formulate the basic education strategies for Thailand 

which are appropriate for ASEAN community integration, and 3) evaluate the draft strategies for driving 

basic education towards the ASEAN community. The sample participants used in the study were 19 experts 

from Office of The Basic Education Commission, Primary Educational Service Area (PESA) and Secondary 

Educational Service Area (SESA) and 488 educators across the country. This study utilized a mixed method 

research approach, using qualitative and quantitative data analysis. The research tools used in-depth 

interviews and questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 

deviation (SD). 

The results found that: 

1. Entering into the ASEAN community, students need to be developed in the areas of critical 

thinking and synthesis, initiative, second language and neighboring languages. Teachers need to be 

developed to modify teaching styles, curriculum integration and technology in teaching, while taking 

advantage of professional development opportunities. Core curriculum standards should come from 

brainstorming at all levels. The Ministry of Education should decentralize the administration, allocate the 

budget appropriately, evaluated the worthiness and the achievement of expenditure efficiency. 

2. The strategy for driving basic education in Thailand towards the ASEAN community contains the 

following: 1) to encourage the development of learners to have knowledge, ability, skills for the 21st century 

and desired character traits on the basis of the national education standards while advancing the education 

standards in the national, regional, ASEAN and international levels; 2) to develop the knowledge level of 

teachers and educational personnel and to develop the skills to convey this knowledge while ensuring the 

teacher quality meets the professional standards required to develop learners in ASEAN; 3) to accelerate 

the  development of basic education management in all forms and at all levels to raise standards for 

ASEAN; 4) to raise curriculum development and the learning management of basic education in all forms 

and at all levels to international standards; 5) to encourage all sectors involved in the provision of basic 

education including formal, non-formal and informal education to adopt the principle of participation to 

promote thinking, doing, checking and being responsible together to drive the basic education towards 

ASEAN; 6) to promote the performance-based budgeting for basic education in all forms and at all levels.  

3. The draft strategy for driving basic education towards ASEAN community is appropriate, 

feasible, utilizable and accurate at the high to highest levels in all 94 strategies. 

Department of Education Foundation     Graduate School, Silpakorn University  

Student’s signature………………………………………………        Academic year 2013 

Thesis Advisors’ signature 1……………………..2……………………….. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความเมตตาอยางสูงย่ิงจาก อาจารย ดร. ลุยง  

วีระนาวิน และผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีคอยให
ความชวยเหลือช้ีแนะแนวทางและเปนกําลังใจใหผูวิจัยตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ  รอง
ศาสตราจารย ดร. คณิต เขียววิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.
สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดสละเวลาใหคําแนะนําและขอคิดท่ีเปนประโยชนตอ
งานวิจัย รวมไปถึงคณาจารยภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาทุกทานท่ีไดใหวิชาความรูแกผูวิจัย ขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ และ คุณหญิงลักษณาจันทร 
เลาหพันธ ท่ีไดใหความกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น และคําแนะนําในการไปสัมภาษณท่ีมี
ประโยชนยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิดานการตรวจเครื่องมือการวิจัย  ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
และท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ .) ทุกทาน ท่ีไดใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และขอมูลในการไปสัมภาษณ และแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการวิจัย ขอกราบ
ขอบพระคุณผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากท้ัง 6 ภาค ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีไดกรุณาให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอมอบความสําเร็จครั้งน้ีแด ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ และคุณอัจฉรา ชินเศรษฐ
วงศ บิดามารดาผูเปนท่ีรักย่ิง ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนและเปนแรงใจสําคัญใหผูวิจัยมีแรงบันดาลใจ
และทุมเทในการศึกษาตลอดมา และมุงมั่นตั้งใจท่ีจะมีสวนรวมพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให
กาวหนายิ่งขึ้นไป ครูบาอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชา พี่นอง และทุกคนในครอบครัวท่ีคอยเปน
กําลังใจใหผูวิจัยประสบความสําเร็จไดดวยดี 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
        การพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของโลกในยุค
ปจจุบัน ทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคโลกาภิวัตน กระแสโลกาภิวัตนที่กระจายไปทั่ว
โลกทําใหเศรษฐกิจของโลกมุงไปท่ีเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) ความรู
กลายเปนสิ่ งที่ มีอํานาจและอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาทั้ งในระดับปจเจกบุคคล  
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ประเทศที่สามารถสรางสังความแหงการเรียนรู 
(Knowledge-based Society) จะสามารถพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพและศักยภาพที่สามารถ
แขงขันกับนานาประเทศได และนําไปสูการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
        เปาหมายของการจัดการศึกษาคือการเตรียมกําลังคนเพ่ือความเขมแข็งของชาติใน
อนาคต ในดานเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกําลังคนในตลาดแรงงานคือสาเหตุ
สําคัญที่ทําให เด็กและเยาวชนตองไดรับการเตรียมความพรอม สําหรับการแขงขันใน
ตลาดแรงงาน การเตรียมความพรอมน้ันไมไดจํากัดอยูแคความรูในโรงเรียนเทานั้น หากแตตอง
พัฒนาเด็กและเยาชน ใหสามารถใชความรูและทักษะในสถานการณและบริบทตางๆ ในสังคม
โลกปจจุบัน ซึ่งเศรษฐกิจของชาติจะม่ันคงได ชาติตองวางรากฐานคุณภาพของการศึกษาที่เด็ก
และเยาวชนจะไดรับ การแขงขันทางเศรษฐกิจในปจจุบันไดผลักดันใหมีการตื่นตัวทางการจัด
การศึกษา มีการแขงขันสูความเปนเลิศทางการศึกษาในทุกประเทศท่ีตองการรักษาระดับ
ความสามารถในการแขงขัน มีการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาที่เนนใหนักเรียนมีศักยภาพในการ
แขงขันสูงขึ้น การพัฒนาทางการศึกษาจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองนําทางไปสูความสําเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ 
        สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian 

Nations : ASEAN) หรืออาเซียนจัดตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ.2510 ไดมุงเนนพัฒนาความรวมมือดาน
เศรษฐกิจของภูมิภาค ทั้งในดานการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน กรอบความตกลงดานการคา
การบริการ และการเปดเขตการลงทุนอาเซียน ตอมาในป พ.ศ.2546 กลุมผูนําอาเซียนมี
ความเห็นวา ควรพัฒนาความแข็งแกรงของการรวมกลุมโดยพัฒนาเปนประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community : AC) โดยไดมีการปรับเลื่อนระยะเวลาจากภายในป พ.ศ.2563 เปน 
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ภายในป พ.ศ.2558 เพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น
ได ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการศึกษาเปนสวน
หนึ่งในเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานัก
ความสัมพันธตางประเทศ, 2552 : 1-10) แตทั้งน้ีก็ไมสามารถปฏิเสธไดเลยวา การศึกษามีความ
เกี่ยวของกับทั้ง 3 เสาหลัก เนื่องจากการศึกษาถือเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
นั่นเอง 
        ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูนําในการกอตั้งสมาคมอาเซียน การสรางประชาคมอาเซียนให
เขมแข็ง ภายใตยุทธศาสตรวิสัยทัศนเดียว เอกลักษณเดียว และประชาคมเดียว  เพื่อความ
เจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน จะตองยึดหลักสําคัญ 
คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยูในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมี
บทบาทสําคัญที่จะสงเสริมใหประชาคมดานอื่นๆ มีความเขมแข็ง เนื่องจากการศึกษาเปน
รากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ดาน สําหรับประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการเปนประเทศแกน
นําในการพัฒนาประชาคมอาเซียน การเตรียมความพรอมดานการศึกษาของไทยจึงเปนสิ่งที่
จําเปนอยางยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการท่ีเปนองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลดานการศึกษาของ
ไทยโดยตรงไดกําหนดเปาหมายเพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

1. การสรางประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ใหประเทศไทยเปน Education Hub มีการ
เตรียมความพรอมในดานกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแหงชาติ ที่จะมุงสรางความ
ตระหนักรูของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนของประชาคมอาเซียน 
พัฒนาสมรรถนะใหพรอมจะอยูรวมกันและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา 
โดยใหมีการรวมมือกันใน 3 ดาน คือ ดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทาง
การศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการศึกษา 

2. ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา  ดวยการสรางความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน  ความแตกตางทางดานชาติพันธุ หลักสิทธิมนุษยชน 
การสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาการติดตอสื่อสารระหวางกันใน
ประชาคมอาเซียน  มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษาดานภาษาอังกฤษเขาไปในทุกระดับระดับชั้น 
การศึกษาเพื่อใหนักเรียนไทยสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยางสรางสรรค ดานเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษานั้น จะพัฒนาตามหลัก 3N ไดแก Ned Net โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS 
ศูนยกลางรวบรวมจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา NLC ศูนยเรียนรู
แหงชาติเพื่อใหผูเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผูเรียนสูการเปน
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พลเมืองอาเซียน การอยูรวมกันอยางสันติสุข ความเอื้ออาทร โดยใชการศึกษาเปนกลไกในการ
สรางวัฒนธรรมใหม และสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานอาเซียนศึกษา เปนศูนยการ
เรียนรูดานศาสนาและวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 7-27) 
        การศึกษาของประเทศไทยไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่
ผานมา นับจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ที่กําหนดให
เด็กไทยทุกคนตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเวลา 12 ปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา อยางมีคุณภาพ ทั่วถึงและเทาเทียม (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542, 2542 : 4) การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเปนหัวใจสําคัญตอคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชนไทย เปนรากฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาทั้งตนเอง สังคม ประเทศชาติ และ
ประชาคมโลกตอไป หากขาดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพแลว การศึกษาเรียนรูในขั้นที่
สูงขึ้นตอไปก็ยอมเปนไปดวยความยากลําบาก ซึ่งที่ผานมาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี
ความพยายามในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยในทุกมิติ ซึ่งเห็นได
จากการปฏิรูปการศึกษารอบแรก การปฏิรูปการศึกษารอบสอง การปรับหลักสูตรแกนกลางใหมี
ความทันสมัย รวมท้ังโครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล เปนตน 
        โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ OECD/PISA เปนโครงการประเมินผลการศึกษา
ของประเทศสมาชิก ORGANISATION for ECONOMIC CO-OPERATION and 

DEVELOPMENT (OECD) เพ่ือสํารวจการจัดการศึกษาของประเทศในกลุมสมาชิกวาไดเตรียม
ประชากรใหเกิดความพรอม สําหรับใชชีวิตและมีสวนรวมในสังคมอนาคตไดดีเพียงใด โดยทํา
การทดสอบนักเรียนอายุ 15 ป ของประเทศในกลุมสมาชิกและนอกกลุมที่รวมโครงการ โดย 

PISA (Programme for International Student Assessment) จะทําการประเมินสมรรถนะของ
นักเรียน ที่จะใชความรูและทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริง หรือการเตรียมตัวเปนประชาชน
ในอนาคต  มากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน และทําการประเมินในสามดาน ไดแก 
ดานการอาน (Reading Literacy) ดานวิทยาศาสตร (Science Literacy)  และดานคณิตศาสตร 
(Mathematic Literacy) จากตารางที่ 1 พบวา ผลการสํารวจการประเมิน PISA ในป 2009 
คะแนนดานการอาน ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ของไทยอยูลําดับที่ 50 49 และ 50 
ตามลําดับ จากประเทศที่เขารวมโครงการทั้งหมด 65 ประเทศ  โดยท่ีประเทศในกลุมอาเซียน+3 
อันไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลี มีคะแนนอยูใน 5 ลําดับแรกของ 65 ประเทศทุกทักษะ ยกเวน
ดานวิทยาศาสตรของเกาหลีอยูอันดับท่ี 6 (OECD, 2010) 

จากผลการประเมิน PISA ป 2009 จึงพอสรุปไดวา ระบบการศึกษาของประเทศไทยยัง
ไมสามารถเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีความรูและทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการเปน
ประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต และเปนแรงงานที่สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายใตโลก
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ไรพรมแดนไดอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ผลการสํารวจ
ยังพบวา ปญหาคุณภาพของการศึกษาไทยมาจากหลายปจจัย บางปจจัยสามารถแกไขปรับปรุง
ไดในระดับปฎิบัติ บางปจจัยตองอาศัยการวางแผนและขับเคล่ือนในระดับนโยบายซึ่งตอง
วิเคราะหลงไปถึงรากเหงาของปญหา ที่สงผลกระทบตอการจัดการเรียนรู เพื่อวางแนวทางใน
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของชาติใหสามารถเตรียมเด็กและเยาวชนไทยใหเปน
ประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต 

ตารางที่ 1 คะแนนผลการประเมิน PISA ป 2009 เปรียบเทียบประเทศในเอเชีย 

ประเทศ ดานการอาน ดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร ลําดับที่ 
คะแนนเฉล่ีย 493 496 501  
จีน 556 600 575 1 
เกาหลี 539 546 538 2 
ฮองกง 533 555 549 4 
สิงคโปร 526 562 542 5 
ญี่ปุน 520 529 539 8 
ไตหวัน 495 543 520 23 
ไทย 421 419 425 50 
อินโดนีเซีย 402 371 383 57 
ที่มา : OECD, PISA 2009 at Glance (Paris: OECD Publishing, 2010). 

 

ดวยความสําคัญที่กลาวมาขางตน การเปนประชาคมอาเซียนของไทย ควรตองบรรจุลง
ในการจัดการศึกษาอยางจริงจังและเปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคน
ไทยใหพรอมเปนพลเมืองอาเซียน เด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเรียนจึงเปนกลุมที่ไดรับผลจาก
การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาครั้งนี้โดยตรง เพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนรากฐานในการตอ
ยอดไปสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวเขาสูประชาคมอาเซียนได
อยางมีประสิทธิภาพ และพรอมที่จะเปนแกนนําในการรวมพัฒนาประชาคมอาเซียนในทุกๆ 
ดาน  และเปนไปตามเปาหมายท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวเพื่อการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน  การวางรากฐานทางการศึกษาใหกับเด็กเยาวชนไทยจึงเปนสิ่งจําเปนและ
เรงดวน ประเทศไทยควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสามารถตอบสนองเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพ
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ของเยาวชนไทยใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข และสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณของ
โลกที่เปล่ียนแปลงไปได  

ในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยน้ัน จําเปนที่จะตองมีการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติที่องคกรทุกภาคสวน ทุกระดับที่เกี่ยวของ มีความเขาใจที่ตรงกันใน
แนวทางปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งการวางแผนยุทธศาสตรดานการจัด
การศึกษาของไทยนั้น มีขอจํากัดหลายอยาง ไดแก การที่หนวยงานดานการศึกษาของภาครัฐที่
ตองอยูภายใตระเบียบขอบังคับของราชการ ทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัด ปญหาและความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายและไมสิ้นสุด ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อ
ใชเปนแนวทางหลักในการพัฒนาการศึกษาของไทย นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่เปน
รูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได สําหรับแตละหนวยงานที่เก่ียวของในทุกระดับ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดเสนอราง ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปนวาระแหงชาติ ในป 2550 โดยเสนอนโยบายและยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก 1) 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 2) การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 3) 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 4) การจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษา 5) การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา และ 6) การสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนของสังคม ซึ่งในแตละยุทธศาสตรไดระบุกลยุทธและมาตรการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายใน
แตละดาน (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) แตเม่ือพิจารณาแลวมีผูใหความเห็นวา 
ยุทธศาสตรดังกลาวยังขาดการพัฒนาดานการจัดสรรงบประมาณ ใหมีเพียงพอ เปนธรรม และมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ัง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา และ
การสงเสริมองคกรเอกชน องคกรปกครองทองถิ่น ชุมชนและภาคประชาชน เขามามีบทบาทใน
การจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับในตางประเทศ ซึ่งยุทธศาสตรที่นําเสนอท้ัง 6 ดานนั้นถือ
เปนเพียงหลักการคราวๆ ที่ควรกระทํา แตไมไดใหรายละเอียดในเชิงปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม 
และขาดการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียที่อยูภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
(วิทยากร เชียงกูร, 2552)  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเห็นควรที่จะแบงการวางแผนยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของไทยสูประชาคมอาเซียนเปน 6 ดานดังนี้ คือ 1) ดานผูเรียน 2) ดานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 3) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4) ดานการบริหารจัดการ 5) ดานการมีสวนรวม
ของสังคม และ 6) ดานงบประมาณ 

ปญหาการวิจัย 
        ตั้งแตเริ่มใชรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน พ.ศ.2540 เปนตนมา รูปแบบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของไทยเปนเพียงแตการจัดการศึกษาท่ียึดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่
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ไดรับการตีความผานทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จากนั้นก็ไดมีการขยาย
ความแยกยอยจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พัฒนาเปนแผนการศึกษาแหงชาติ โดย
การจัดการศึกษาของไทยน้ันไดมีการปฏิรูปการศึกษาถึงสองรอบในระยะเวลาเพียงสิบกวาปที่
ผานมา เน่ืองจากสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเปนผลใหการจัดการศึกษาตอง
มีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อนําพาเยาวชนใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิ
วัตน ปจจุบันการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยกําหนดไวที่ 12 ป เริ่มตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยการจัดการศึกษาแบงออกเปนระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ และสายอาชีวศึกษา 
        จากการจัดทําแผนการปฏิรูปการศึกษารอบสอง พ.ศ.2552-2561 กระทรวงศึกษาธิการได
มีการพัฒนาเปนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552-2559 และหลักสูตรแกนกลาง 2551  รวมทั้ง
ไดจัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2552-2555 ระเบียบวาระแหงชาติ โดย
มีจุดมุงหมายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหดียิ่งขึ้น ซึ่งแมวาในชวงเวลาที่ไดมีการ
จัดทําแผนตางๆ นั้น ประเทศไทยจะทําการลงนามในขอตกลงการจัดตั้งประชาคมอาเซียนแลวก็
ตาม แตเนื้อหาในแผนการศึกษาแหงชาติ และหลักสูตรแกนกลางกลับไมมีการกลาวถึงการ
เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนแตอยางไร แมจะมีนโยบายในดานของความรวมมือกับ
นานาชาติ และความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ที่กําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารองรับก็
ตาม 

        จากการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 นี้ การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ถือเปนรากแกวของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน  อีกท้ังยังเปน
พื้นฐานในการพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะจัดทํา
ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน เพื่อเปนแนวทางในการ
เตรียมความพรอมใหกับระบบการศึกษาไทยตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
        เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการเขาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

2. เพื่อสรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับการเขาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

3. เพื่อประเมินยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนที่ราง
ขึ้น 
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การเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร อาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรการศึกษา 

ญี่ปุน 

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 
1.ดาน
ผูเรียน 

6.ดาน
งบประมาณ 

5.ดานการมี
สวนรวมของ

สังคม 

4.ดานหลักสูตร
และสื่อการ
เรียนรู 

3.ดานการ
บริหาร
จัดการ 

2.ดาน
บุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 

ยุทธ 
ศาสตร 
กศน. 

 

 

 

ยุทธ 
ศาสตร 
ปฐมวัย 

 

ยุทธศาสตรการศึกษา
สิงคโปร 

ยุทธศาสตร 5 ปอาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษากระทรวงศึกษา 

ระดับชาติ 

ยุทธศาสตรเขตพืน้ที่
การศึกษาทั่วประเทศ 

ระดับภาคสวน 

 

 

วิเคราะห
ผูมีสวน
ไดเสีย 

ยุทธศาสตร สพม 6 ภาค ยุทธศาสตร สพป 6 ภาค 

การปฏิรูปการศึกษารอบสอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การประเมินความตองการจําเปน NEED ASSESSMENT  

 

แรงผลักดั
นภายใน 

 &  

ภายนอก
ประเทศ 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในคร้ังนี้ 
มีขอบเขตการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 

1.1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

1.1.1. ประชากร (Population) 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ประกอบดวยประชากรจํานวน 
4 กลุม ไดแก  

1.1.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1.1.1.2 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   
1.1.1.3 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน Sister School  

1.1.1.4 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน Buffer School   
1.1.1.5 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน  Sister School  

1.1.1.6 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน  Buffer School 

1.1.2. กลุมตัวอยาง (Sample)  

สําหรับขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ที่เปนประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน Sister School 

และ Buffer School และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน Sister School และ Buffer School ที่ทํา
การเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ผูวิจัยได
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1.2.1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
เทียบจากตารางสัดสวนของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) 

จํานวนกลุมตัวอยางขั้นต่ําในการเก็บขอมูลเทากับ 380 โรงเรียน จากนั้นผูวิจัยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ใชภาคภูมิศาสตรเปนเกณฑในการแบง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนโรงเรียนในแตละภาคภูมิศาสตร แยก
เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จากนั้นกําหนดสัดสวนจํานวน
โรงเรียนในแตละภาคภูมิศาสตร และระดับช้ันเรียน  

ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือไดจํานวนในแตละภาคภูมิศาสตรแลว จากน้ันทําการสุมจังหวัด 
เพื่อใหทุกจังหวัดมีโอกาสถูกเลือกเทาเทียมกัน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random 

Sampling) เม่ือไดจังหวัดแลว ใชจังหวัดเปนกลุม (Cluster) เพื่อกําหนดการเลือกโรงเรียนมา
เปนตัวอยางตามสัดสวนจํานวนโรงเรียนในแตละภาคภูมิศาสตร และระดับช้ันเรียน  
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ขั้นตอนที่ 3 จากน้ันคัดเลือกโรงเรียนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) โดยกําหนดใหโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีลําดับที่ลงทาย
ดวยเลข 9 และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ลงทายดวยเลข 8 ของแตละจังหวัดท่ีไดจากการสุม
ตัวอยางในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

1.1.2.2 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน Sister School 

และ Buffer School และผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน Sister School จํานวน 30 โรง และ
โรงเรียน Buffer School จํานวน 24 โรง โดยทําการเก็บขอมูล 100% รวม 108 คน 

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี ทําการศึกษาเพื่อวิเคราะหแนวโนมและแรงผลักดัน 
(Trend and driving force analysis) วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder analysis) 

รวมถึงวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) เพื่อนําไปสูการจัดทํา 
TOWS matrix และรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซี่ยน โดยผูวิจัยจะ
ทําการศึกษาขอมูลโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.2.2 การวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร 
ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลในดานแนวโนมและแรงผลักดัน รวมไปถึงวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ที่จะสงผลตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทย โดยทําการศึกษาขอมูลดังตอไปนี้ 

1.เอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประชาคมอาเซี่ยน 

2.แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.)และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6ภาค 

3.ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย 
ประเทศสิงคโปร และประเทศญ่ีปุน 

1.2.3 การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) 
  ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลในดานแนวโนมและแรงผลักดัน (Trend and Driving 

Force analysis) รวมไปถึงวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder analysis) ที่จะสงผลตอ
การจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน  

1.2.3.1 ประชากร (Population)  

ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ประกอบดวยประชากรจํานวน 4 
กลุมซึ่งประกอบดวย ผู เชี่ยวชาญดานการใหนโยบายดานการศึกษาของประเทศไทย 
ผูเชี่ยวชาญดานประชาคมอาเซียน ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) และ ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา / ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษา สพป. สพม.  

1.2.3.2 กลุมตัวอยาง (Sample)  
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สําหรับขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.2.3.2.1 ผู เชี่ยวชาญดานการใหนโยบายดานการศึกษาของ
ประเทศไทย 1 คนและผูเชี่ยวชาญดานประชาคมอาเซี่ยน 1 คน โดยผูวิจัยทําการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  

1.2.3.2.2 ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ผูวิจัยทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ
ใน 6 ดานตามกรอบงานวิจัย ไดแก ดานผูเรียน ดานครู บุคคลากรทางการศึกษา ดานบริหารจัด
การศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานงบประมาณ ดานการมีสวนรวมของสังคม 
รวม 5 คน 

1.2.3.2.3 ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา / ผอ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา สพป. สพม. ผูวิจัยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

จากทุกภาคในภูมิศาสตร ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงใต ภาค
ตะวันออก ภาคละ 2 คน โดยแบงเปนระดับประถมศึกษา 1 คน (สพป.) และระดับมัธยมศึกษา 
1 คน (สพม.) รวม 12 คน 

2 ขอบเขตดานเน้ือหา 
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการพัฒนายุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคม

อาเซียน ดังนั้นขอบเขตดานเน้ือหาในการวิจัยคร้ังนี้  จึงมุงศึกษาถึงแนวโนมและแรงผลักดันใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ จากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และสงผลตอการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย รวมถึงการเขาใจในสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยปจจุบันในดานตางๆ อันไดแก ดานผูเรียน ดานครู 
บุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารจัดการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดาน
การมีสวนรวมของสังคม  และดานงบประมาณ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงภาพรวมการจัด
การศึกษาของประเทศสิงคโปร และประเทศญี่ปุน ซึ่งถือเปน 2 ประเทศท่ีเปนผูนําทางดาน
การศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3 เพื่อรูถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ในการจะยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และนําขอมูลมา
สังเคราะหเปน TOWS matrix เพ่ือรางเปนประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร และกลยุทธในแตละ
ดาน และนําไปสูการรับรองยุทธศาสตรท่ีรางขึ้น 

3 ขอบเขตดานเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัย 1 ป 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 ถึง เดือน

เมษายน 2557 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

ยุทธศาสตร หมายถึง แผนและนโยบายในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว โดยยุทธศาสตรจะใชในระดับนโยบาย 
กลยุทธ หมายถึง หลัก วิธีการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยจะใช
กลยุทธในระดับปฏิบัติ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ไดแก ระดับปฐมวัย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ทั้งสังกัด
เอกชน รัฐบาล และการปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวของประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ไทย 
บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ลาว กัมพูชาและเมียนมาร ในป พ.ศ.
2558  
ประเทศอาเซียน+3 หมายถึง ประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุม 3 
ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต และญี่ปุน รวม 13 ประเทศ 

สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สพม. หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ผูเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ในทุกสังกัด ทุกระบบ  
ผูสอน หมายถึง ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรฝาย
สนับสนุน ที่ทํางานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงท่ัวประเทศ 

การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง โครงสราง ระบบ รูปแบบ และวิธีการจัดการที่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใชเพ่ือจัดการเรียนรู และงานอื่นที่เก่ียวของ 
หลักสูตร หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
การมีสวนรวมของสังคม  หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคการปกครองและภาคธุรกิจ 

งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการไดรับจัดสรรจากงบประมาณประจําป 
และใชจายกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

        เพื่อนําเสนอยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย ที่จะมาถึงในป 2558 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

 งานวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพื่อเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นสาระสําคัญที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. ประชาคมอาเซียนกับการศึกษา  
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

2.2 การปฏิรูปการศึกษารอบสอง 
2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552-2559 

2.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

2.5 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
4.1 SWOT Analysis 

4.2 TOWS Matrix 

5. ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

5.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
5.2 ยุทธศาสตรชาติ 
5.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 

5.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. 2551-2555) 

5.5 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
5.6 ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2556 

6. แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 

6.1 คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

6.2 คุณลักษณะของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 

6.3 การบริหารจัดการสภาพแวดลอมเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

6.4 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
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7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 

7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1. ประชาคมอาเซียนกับการศึกษา 

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเกิดจากปจจัยภายในคือ การท่ีอาเซียนไมสามารถแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และปจจัยภายนอกคือ กระแสโลกาภิวัฒนที่ทําให
ประเทศตางๆ ตองพึ่งพากันและมีการแขงขันกันสูงขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็น
ความสําคัญของการรวมมือกันเพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจตอรองใหกับรัฐสมาชิกในการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งท่ี 9 ในเดือน ต.ค. 2546 ที่บาหลี เม่ือผูนําอาเซียนไดลงนามใน
ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord) 

เห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2020 ตอมาในการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนคร้ังที่ 12 ในเดือน ม.ค. 2550 ที่เซบู ประเทศฟลิปปนส ไดมีการตก
ลงใหจัดตั้งประชาคมใหแลวเสร็จเร็วข้ึนเปนภายในป 2015  

ประชาคมอาเซียนประกอบดวยความรวมมือ 3 เสาหลัก คือ  
1.1 ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)  

1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)  

1.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - 

ASCC)  

โดยเสาหลักแตละดานมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1.1 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศในภูมิภาคอยูอยาง
สันติสุขโดยการแกไขปญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดม่ันในหลักความม่ันคงรอบดาน  

1.1.1 ใชขอตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยูแลวในการเพิ่มศักยภาพในการ
แกไขปญหาขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหนากันภัยคุกความรูปแบบใหม เชน 
การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติอื่นๆ และการขจัด
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง  

1.1.2 ริเริ่มกลไกใหมๆ ในการเสริมสรางความม่ันคงและกําหนดรูปแบบใหม
สําหรับความรวมมือดานนี้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐาน การปองกันการเกิดขอพิพาท การ
แกไขขอพิพาท และการสรางเสริมสันติภาพภายหลังการยุติขอพิพาท  
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1.1.3 สงเสริมความรวมมือทางทะเล ทั้งนี้ ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอ
ความเปนอิสระของประเทศสมาชิกในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ และความรวมมือทาง
ทหารกับประเทศนอกภูมิภาค และไมนําไปสูการสรางพันธมิตรทางการทหาร 

1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย  

1.2.1 มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญกหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป 
2020 

1.2.2 ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and 

production base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว  

1.2.3 ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพ่ือลดชองวางการ
พัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  

1.2.4 สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงิน
และตลาดทุน การปะกันภัญและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพิ้นฐานและการคมนาคม 
พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงานในการนี้ ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบ
ใหเรงรัดการรวมกลุมสินคาและบริการสําคัญจํานวน 11 สาขาใหเปนสาขานํารอง ไดแก สินคา
เกษตร / สินคาประมง / ผลิตภัณฑไม / ผลิตภัณฑยาง / สิ่งทอ / ยานยนต /อิเล็กทรอนิกส / 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการดานสุขภาพ, ทองเที่ยวและการขนสงทาง
อากาศ (การบิน)  

1.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุงหมายที่จะทําใหภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกันในสังคมท่ีเอ้ืออาทร โดยเนนความรวมมือในดานตางๆ เชน  

การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูที่อาศัยในถิ่น
ทุรกันดาร และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆ ในสังคม  

การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกวา การพัฒนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การสรางงาน และการคุมครองทางสังคม  

การสงเสริมความรวมมือดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ เชนโรคเอดส โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  

การจัดการปญหาดานส่ิงแวดลอม  
การสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาคประเทศไทยกับ

ประชาคมอาเซียน 



15 
 

 

การจัดการศึกษาในอาเซียนเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน การจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาค บนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาค 
เพื่อปองกันสภาพไมสมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก 
ปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษาที่ผูนําใหการรับรองในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 
15 ซึ่งเนนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก สะทอนการจัดการศึกษาแบบ
เชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณและความแตกตาง การ
พัฒนาและประสานความรวมมือและแลกเปล่ียนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของ
ประโยชนรวมกัน ทั้งในกรอบซีมีโออาเซียน และยูเนสโกนอกจากนี้ ความรวมมือในการการเปด
เสรีดานการการศึกษา ยังเปนมาตรการรองรับสําคัญตอเปาหมายการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งครอบคลุมการจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา ความสามารถ 
ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ ควบคูกับการเปดเสรีดานการเคล่ือนยายแรงงาน  ซึ่ง
กําหนดใหมีการยกเวนขอกําหนดเกี่ยวกับการขอวีซาสําหรับคนชาติอาเซียนสําหรับ short-term 

visits และใบอนุญาตทํางานสําหรับแรงงานมีฝมือและผูเช่ียวชาญสัญชาติอาเซียน 

การจัดการศึกษาในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ประกอบดวย 

1.3.1 การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

1.3.1.1 เพื่อใหประชากรอาเซียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงภายในป พ.ศ 
2558 อันจะนําไปสูการขจัดการไมรูหนังสือในภูมิภาค สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
จัดการศึกษาใหแกประชาชนทุกเพศอยางเทาเทียมโดยปราศจากความเหล่ือมล้ําทางสังคมเชื้อ
ชาติ ภูมิประเทศและความบกพรองทางรางกาย 

1.3.1.2 การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา เชน การใหการศึกษาอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะดานเทคนิค การอาชีว-ศึกษาในอาเซียน การพัฒนาโครงการความชวยเหลือดาน
เทคนิค เชน การจัดการฝกอบรมครู และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับอุดมศึกษา ภายในป 
2552 โดยเฉพาะในกลุมประเทศ CLMV 

1.3.1.3 การสงเสริมการเขาถึงการศึกษาสําหรับสตรีและเด็กอยางเทาเทียม 
รวมทั้งการสงเสริมการแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตรดานความเสมอภาคทางเพศ
ในโรงเรียน 

1.3.1.4 การสงเสริมความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศดานการศึกษา 
รวมท้ังความรวมมือขามภูมิภาคเพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค 

1.3.1.5 การแลกเปล่ียนการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในกลุม
ประเทศอาเซียน เปนเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ป 
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1.3.1.6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในชุมชน โดยผานการศึกษาทางไกล การเรียนดวยระบบ ITการสงเสริม
ทุนอาเซียนและเครือขายการศึกษา 

1.3.1.7 การดําเนินการศึกษาเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการ
ทุนการศึกษาของอาเซียนในป พ.ศ 2552 เพื่อสรางเสริมประโยชนและลดความซ้ําซอนในการ
ดําเนินงาน 

1.3.1.8 การสงเสริมเครือขายการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องขยายเครือขายและใหการชวยเหลือนักเรียน 

1.3.1.9 การแลกเปลี่ยนบุคลากรและปฏิสัมพันธระหวางคณาจารย เชน การ
สงเสริมการวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยความรวมมืออยางใกลชิดกับซีมี
โอและเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

1.3.2 การสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน 

1.3.2.1 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางสมาชิกอาเซียนโดยผานระบบ
การศึกษาเพื่อสรางเสริม ความสําเร็จ และความเขาใจอันดีในประเทศสมาชิกท่ีมีวัฒนธรรม
แตกตางกัน 

1.3.2.2 การสอนคานิยมรวมและมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตร
โรงเรียน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพและอุปกรณการเรียนการสอน 

1.3.2.3 สงเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางภาษา 
1.3.2.4 การจัดทําหลัก สูตรอาเซียนศึกษาท้ังในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
1.3.3 การพัฒนาเยาวชนอาเซียน 

1.3.3.1 การดําเนินโครงการพัฒนาผูนําเยาวชนอาเซียนอยางตอเนื่องและ
โครงการที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันและสงเสริมการสรางเครือขายความเขาใจอันดีระหวางกัน 

1.3.3.2 การดําเนินการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน อาสาสมัคร  เยาวชน
อาเซียน เกมสคอมพิวเตอร และโอลิมปกวิชาการอาเซียน เพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธและการ
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางเยาวชนในภูมิภาค 

1.3.3.3 การดําเนินโครงการแขงขันระดับเยาวชนอยางตอเนื่อง เชน ASEAN 

Youth Day Award และ Ten Accomplished Youth Organizations in ASEAN (TAYO 

ASEAN) เพ่ือยกยองเยาวชนและบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสรมิความคิดและคานิยม
อาเซียนระหวางเยาวชนในภูมิภาค 

1.3.3.4 ดําเนนิการในการจัดตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียนเพ่ือสงเสริมโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ของเยาวชนในอาเซียน 
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1.3.3.5 จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเครือขายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับวิธีการ
และกลยุทธในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

1.3.3.6 ศึกษาการจัดทํา ASEAN Youth Development Index เพื่อประเมิน
ผลลัพธและประสิทธิผลโครงการเยาวชนภายในภูมิภาค และชวยเหลือประเทศสมาชิกในการ
วางแผนการสรางสรรคนวัตกรรมของเยาวชนในภูมิภาคจากแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 
2552 : 7-27) 
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาไวใน มาตรา 81 โดยใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมาย
เก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ใหเปนกฎหมายแมบทที่เชื่อมตอกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกลาว เพื่อเปน
นโยบายแหงรัฐดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ และเพ่ือเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 

ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การศึกษา หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การ
สรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ซึ่งรัฐตองจัดใหบริการ
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายไมนอยกวา 12 ป ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงอาชีวศึกษาระดับประโยควิชาชีพ (ปวช.) โดยไมมีการจํากัดดวย
วัย เพศ ฐานะและสภาพของผูเรียน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริม 
และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตามมาตรา 31 และ 34 พระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545, 2545 
: 17-18) 

ระดับและประเภทของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดไวดังน้ี 

การศึกษาในระบบท่ีเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ระดับไดแก  
2.1.1 การศึกษากอนประถมศึกษา โดยปกติเปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีอายุ

สามถึงหกป เพื่อเปนการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพรอมของเด็กท้ังรางกาย และ
จิตใจสติปญญา อารมณ และบุคลิกภาพ และการอยูรวมในสังคม 

2.1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาที่มุงวางรากฐานเพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูและความสามารถขั้น
พื้นฐานโดยปกติใชเวลาเรียนหกป 

2.1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบงออกเปนสองระดับ ดังน้ีคือ 

2.1.3.1 การศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่มุงให
ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตางๆ ตอจากระดับประถมศึกษา เพื่อใหความรู 
ตามความตองการ ความสนใจและความถนัดของตนเองท้ังในดานวิชาการวิชาชีพ ตลอดจน
ความสามารถในการงานและอาชีพตามควรแกวัย โดยปกติใชเวลาเรียนสามป 

2.1.3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมให
ผูเรียนไดศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเปนพื้นฐานของการศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพ รวมทั้งพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จําเปน โดยปกติใชเวลาเรียน
สามป โดยแบงเปน 2 ประเภทไดแก 

2.1.3.2.1 ประเภทสามัญศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม
ความถนัด ความสนใจ ศักยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

2.1.3.2.2 ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพใหเปนกําลังแรงงานที่มีฝมือ หรือศึกษาตอในระดับอาชีพชั้นสูง
ตอไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 2542 : 1-9) 

2.2 การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-

2561) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหดําเนินการตอไปได และเห็นชอบหลักการราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 
2552 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและราง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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กระทรวงศึกษาธิการเสนอวา นับจากที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 10 ป ไดมีการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาท่ี
ผานมาพบวา หลายเรื่องประสบผลสําเร็จ เชน การปรับโครงสรางการบริหาร จั ดการใหมี
เอกภาพ  มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษา  จัดตั้งสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ  เปนตน 

แตยังมีอีกหลายเรื่องที่ตองเรงพัฒนา ปรับปรุง และตอยอด โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรียน  ครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา ที่พบวามีสถานศึกษาจํานวนมากยังไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา 
ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม ในดานครู คณาจารย พบวามีปญหาขาดแคลนครู คณาจารยที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรม ไมไดคนเกง คนดี และใจรักมาเปนครู คณาจารย ในดานการบริหารจัดการพบวา  ยัง
ไมมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการทั้งสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามเปาหมาย รวมทั้งยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
จากทุกภาคสวนอยางแทจริง 

ในคราวประชุมสภาการศึกษาเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 ไดเห็นชอบใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป โดยไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะ
กิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพ่ือจัดทําขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม และให
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา รวม 8 คณะ จัดทําขอเสนอยุทธศาสตรและมาตรการในการ
ปฏิรูปการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การผลิตและพัฒนาครูคณาจารย การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีสวนรวม การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การผลิต
และพัฒนากําลังคน การเงินเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กฎหมายการศึกษา และ
การเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการศึกษาเอกสาร รายงานที่เกี่ยวของ และ
จัดประชุมระดมความคิด ดังน้ี     

1. จัดประชุมเสวนาเพื่อรับฟงและระดมความคิดจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 
เร่ือง ปฏิรูปประเทศไทย เร่ิมดวยรวมใจปฏิรูปการศึกษา 

2. สํารวจความคิดเห็นจากผู เขารวมประชุมเสวนาในทุกภูมิภาค เพื่อจัดอันดับ
ความสําคัญและแสดงความคิดเห็นในประเด็นปฏิรูป 

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาคณะตางๆ เพื่อศึกษาสภาพปญหา
และจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรและมาตรการปฏิรูปการศึกษา ทั้ง 9 ประเด็นเสนอตอ
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คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อจัดทําขอเสนอในภาพรวม ตั้งคณะทํางานเพ่ือ
ศึกษาวิจัย และจัดทําขอเสนอเชิงลึกในบางประเด็น 

4. ประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ทั้งจากการศึกษาเอกสาร รายงาน บทความ
และขอเสนอแนะทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ 

5. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ไดศึกษาสังเคราะหประเด็นตางๆ 
โดยจัดทําขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในภาพรวม ซึ่งที่ประชุมสภาการศึกษา
ไดใหความเห็นชอบและใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต
ป 2542 พบปญหาท่ีตองเรงปรับปรุงแกไขและสานตอหลายๆ ดาน ไดแก  

1. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน/สถานศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวนรอยละ 20.3 จากจํานวน 22,425 แหง ที่ตองไดรับ
การพัฒนา 

2. ดานการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย อาจารย  มีการสูญเสียอัตราครูไป
เนื่องจากนโยบายจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐและมาตรการจูงใจใหครูออกกอนเกษียณ ปญหา
ครูสอนไมตรงตามวุฒิและการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ ครูขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่องและขาดความเอาใจใส 

3. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาและการสงเสริมการมี
สวนรวม รวมทั้งการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางสูเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ยังไมมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการ การถายโอน
สถานศึกษาไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเพียง 381 แหง และการศึกษาเอกชนไมขยายตัว
เทาท่ีควร 

4. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษาลดลง แตระดับมัธยมศึกษา เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  และ
เนื่องจากปญหาความไมพรอมของทองถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัยทําใหเด็กท่ี เขาเรียน
การศึกษาภาคบังคับออกกลางคัน เด็กไมนิยมเรียนอาชีวศึกษา การบริการการศึกษาแก
ผูดอยโอกาสยังไมท่ัวถึง เด็กที่มีความตองการพิเศษ ไมมีกลไกที่ชัดเจน  

5. การผลิตและพัฒนากําลังคน ผูสําเร็จอาชีวศึกษากวารอยละ 70 ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ทําใหขาดแคลนกําลังคนระดับกลาง ผูสําเร็จขาดคุณลักษณะดานความรูและทักษะที่
จําเปน การผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเกินความตองการ  

6. ดานการเงินเพื่อการศึกษา มีปญหาความดอยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
และการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา กลไกของรัฐไมเอื้ออํานวยตอการเขามามีสวนรวม การ
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จัดสรรงบประมาณไมสัมพันธกับผลผลิต  และภายใตกฎระเบียบของทางราชการทําให
สถานศึกษาขาดแรงจูงใจในการพัฒนาดานๆ  

7. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขาดการพัฒนาเนื้อหาผานสื่อที่มีคุณภาพ และมี
จํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัย 

8. ดานกฎหมายการศึกษา กฎหมายการศึกษาบางฉบับ ยังจัดทําไมแลวเสร็จ สวน
กฎหมายการศึกษาที่มีผลใชบังคับแลวแตไมสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ  และการ
บังคับใชกฎหมายเนนการปฏิรูปโครงสรางองคกรมากกวาการปฏิรูปคุณภาพการเรียนการสอน 

9. การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังขาด
เน้ือหาและวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังขาดการปรับปรุงระเบียบที่เอื้ออํานวยใหมีการเรียนรู
ดวยตนเอง 

2.2.1 สาระสําคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 
2.2.1.1 วิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

2.2.1.2 เปาหมาย ภายในป 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปน
ระบบ โดยเนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 

2.2.1.2.1 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย  โอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร
และเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกงดีและมีใจรักมาเปน
ครูคณาจารยไดอยางยั่งยืน ภายใตระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.2.1.2.2 เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให
ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2.2.1.2.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ในการบริหาร
และจัดการศึกษา โดยเพ่ิมบทบาทของผูที่อยูภายนอกระบบการศึกษาดวย 

2.2.1.3 กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู
อยางเปนระบบ โดย 

2.2.1.3.1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรู
ดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2.2.1.3.2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ที่เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู เปนวิชาชีพท่ีมีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู 

2.2.1.3.3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  เพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและพัฒนาแหลง
เรียนรูอื่นๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
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2.2.1.3.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจ
สูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2.2 เปาหมายยุทธศาสตรและตัวบงช้ี การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561)  

เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค 
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานไดกําหนดคาเปาหมาย ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย สําหรับการดําเนินงานเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองจนสิ้นสุด พ.ศ.2561 จํานวน 4 เปาหมาย 20 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

2.2.2.1 เปาหมายยุทธศาสตรที่ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได
มาตรฐานระดับสากล 

ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 

2.2.2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมี
คะแนนเฉล่ียมากกวารอยละ 50 

2.2.2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
เปนไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

2.2.2.1.3 ความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนรอยละ 3 ตอป 
2.2.2.1.4 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 3 ตอป 
2.2.2.1.5 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญ

ศึกษาเปน 60 : 40 

2.2.2.1.6 ผูสําเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2.2.2.1.7 จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทย (อายุ 15-59 ป) เพิ่มขึ้นเปน 
12 ป 

2.2.2.2 เปาหมายยุทธศาสตรที่ 2 คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รัก
การอาน และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 

2.2.2.2.1 ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 75 มีทักษะในการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.2.2.2.2 อัตราการรูหนังสือของประชากร (อายุ 15-60 ป) เปนรอยละ 100 

2.2.2.2.3 ผูเขารับบริการในแหลงเรียนรูเพ่ิมขึ้นปละอยางนอยรอยละ 10 
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2.2.2.2.4 คนไทยใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานโดย
เฉลี่ยอยางนอยวันละ 60 นาท ี

2.2.2.2.5 สัดสวนผูที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูตอประชากรอายุ 10 ปขึ้น
ไปเปนรอยละ 50 

2.2.2.3 เปาหมายยุทธศาสตรที่ 3 คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึก
และคานิยมที่พึงประสงค เห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 

2.2.2.3.1 ผู เรียนทุกระดับการศึกษาไมต่ํ ากวารอยละ 75 มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีความเปนพลเมือง 

2.2.2.3.2 จํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนลดลงรอยละ 10 ตอป 

2.2.2.3.3 จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ที่ตั้งครรภลดลงรอยละ 10 ตอป 
2.2.2.3.4 จํานวนเด็กเขารับการบําบัดยาเสพติดลดลงรอยละ 10 ตอป 
2.2.2.3.5 สัดสวนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอผูอื่นและสังคมอยางสมํ่าเสมอเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
2.2.2.4 เปาหมายยุทธศาสตรที่ 4 คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได : มีทักษะ

ในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มี
ความสามารถในการสื่อสาร 

ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย 

2.2.2.4.1 ผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 

2.2.2.4.2 ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปนที่พึง
พอใจของผูใช และมีงานทําภายใน 1 ป รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มข้ึน 

2.2.2.4.3 กําลังแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 65 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 

2.2.3 แนวโนมการบริหารองคการทางการศึกษา ภายใตแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบ
สอง 

2.2.3.1 ปฏิรูปใหคนท้ังประเทศมีโอกาสไดเรียนรูมากข้ึน ไมใชปลอยใหกระทรวง
ศึกษาทําแตผูเดียว ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของประชาชนท้ังประเทศใหเกิดผลไดจริงและทํา
ควบคูไปกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจการเมือง  

2.2.3.2 เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ใหสัมพันธกับชีวิ ต
จริง สัมพันธกับชุมชนและสภาพแวดลอม เพิ่มการเรียนรูวิชาชีพ เชน เกษตรในชนบท วิชาชาง
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ในเขตเมือง ทั้งในประถมและมัธยม สายสามัญมีหลักสูตรหลายแบบ เชน แบบประสมระหวาง
สายสามัญกับอาชีวะ นักเรียนไดเริ่มสัมผัสโลกของชีวิตจริงและตระหนักความเช่ือมโยงระหวาง
วิชาการกับวิชาชีพ  

2.2.3.3 เปลี่ ยนแปลงวิธีการวัดผลสอบแข งขันและการคัด เลื อกคนเข า
เรียน มหาวิทยาลัยของรัฐวัดผลและคัดเลือกคนเขาเรียนสะทอนความรูความสามารถผูเรียน
อยางแทจริง 

2.2.3.4 มีการลงทุนปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยของเด็กวัย 3–5 ปทั่วประเทศ ซึ่งเปน
วัยที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองของมนุษย สมองของเด็กชวงนี้มีโอกาส
เรียนรูไดเร็วที่สุดและมากท่ีสุด และสมองในชวงนี้พัฒนาไดสูงถึง 80% ของการพัฒนาสมองท้ัง
ชีวิต  

2.2.3.5 พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่สามารถจูงใจใหประชาชน
ไทยสวนใหญที่ปจจุบันไดเรียนแคชั้นประถมศึกษาไดสนใจและไดเรียนรูเพ่ิมขึ้นอยางจริงจัง 

2.2.3.6 การวางแผนและลงทุนพัฒนาแรงงานใหมีความรู  และทักษะที่เปนที่
ตองการของระบบเศรษฐกิจสังคม เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ชางฝมือ ฯลฯ 

2.2.3.7 มีการปฏิ รูปด านคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และคุณธรรมของครู
อาจารย อยางจริงจัง ครูอาจารยที่มีความสามารถวาจะปฏิรูปพัฒนาตัวเองใหเปนครูแนวใหม
ได สนับสนุนใหเรียนรูเพิ่มเติม เชน มีทุนใหซื้อหนังสือ ทําวิจัย ไปฝกอบรม เรียนตอ แตงตํารา 
ฯลฯ เพ่ิมข้ึน 

2.2.3.8 ปฏิรูปดานหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหนักเรียนรัก
การอาน ใฝเรียนรู ฟงเปน คิดวิเคราะหเปน รูวิธีที่จะคนควาเรียนรูตอดวยตัวเอง รูจักตัวเอง 
รูจักชุมชน รูจักประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมไทย รูจักการประยุกตใชความรู
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาตนเองและชุมชน  

2.2.3.9 ปฏิรูปแหลงเรียนรูยุคใหม แหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและแหลงเรียนรูอื่นๆ 
สําหรับการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2.3.10 ปฏิรูปโครงสรางการบริหารการศึกษา  โปรงใสมีประสิทธิภาพ มี
วิสัยทัศนและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมเพิ่มขึ้น โดยลดขนาดและลดบทบาทของ
การบริหารแบบรวมศูนยอยูที่สวนกลาง กระจายการจัดการศึกษาไปสูองคกรปกครอง
ทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและองคกรสังคมประชาอื่นๆ  การกระจายอํานาจใหเขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  

2.2.3.11 มีการปฏิรูปการจัดสรรและการใชงบประมาณเรื่องการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพและความเปนธรรมเพิ่มขึ้น  
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2.2.3.12 การปฏิรูปการศึกษาเช่ือมโยงกับการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองแบบทํา
ใหประชาชนและชุมชนเขมแข็งข้ึน  

2.2.3.13 ระดมทุนเพื่อพัฒนาหรือปฏิรูปการศึกษาเพ่ิมขึ้นอยางจริงจังอยางถือ
เปนวาระสําคัญของชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552-2559 

ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2535 สํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาแหงชาติได
จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ.2545-2559) ขึ้น แตไดเกิดการเปล่ียนสภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางมากในประเทศไทยในชวงเวลาที่ผานมาซึ่งสงผลกระทบตอการศึกษา จึงไดมี
การปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติขึ้นใหมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทยใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสาระสําคัญของแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552-2559 มีดังตอไปนี ้
 2.3.1 วัตถุประสงคที่ 1 พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการ
พัฒนา 

2.3.1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ในทุกระดับและประเภท
การศึกษา 

2.3.1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มี
จิตสํานึก และมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม และยึดม่ันในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง 

2.3.1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอด
ชีวิตไดมีโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ยากจน อยูในทองถิ่นหางไกล ทุรกันดาร 

2.3.1.4 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และ
เสริมสรางศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาชาติ 

2.3.1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

2.3.1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.3.2 วัตถุประสงคที่ 2 สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
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2.3.2.1 สงเสริมการจัดการศึกษา การอบรม และการเรียนรูของสถาบันศาสนา
และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.3.2.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปะ 
วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เปนวิถีชีวิตอยางคุณภาพและตลอดชีวิต 

2.3.2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัพยสิน
ทางปญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

2.3.3 วัตถุประสงคที่ 3 พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน 
และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 

2.3.3.1 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดการกระจายอํานาจการ
บริหารและจัดการศึกษาไปสูสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.3.3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุก
ภาคสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 

2.3.3.4 ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจน
บริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธภิาพ 

2.3.3.5 สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปน
สากลของการศึกษา เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มี
การพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

เม่ือส้ินสุดแผนการศึกษาในป พ.ศ.2559 การพัฒนาการศึกษาของประเทศจะบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว ดังน้ี 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. คนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคูร
ธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ สามารถประกอบอาชีพ
และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เพ่ือเปนเปาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 

2. สังคมไทยเปนสังคมแหงคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู มีการสรางองคความรู 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการเรียนรู นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูอยาง
ยั่งยืน มีสุขภาวะ ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
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3. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนาคนอยางมีคุณภาพและยั่งยืน มี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาและเรียนรู มีการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมทั้งความรวมมือในภู มิภาค
และกับนานาชาติมากข้ึน อันจะนําไปสูความสามารถในการรวมมือและแขงขันของประเทศ และ
การอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุขมีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลัก เกินกวารอยละ 50 

2. สถานศึกษาทุกโรงไดรับการรับรองมาตรฐาน จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

3. จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเพ่ิมสูงขึ้น จาก 8.7 ปในป 2551 เปน 12 ปในป 
2559 

4. เอกชนเขามารวมจัดการศึกษามากข้ึน โดยมีสัดสวนผูเรียนระหวางรัฐ : เอกชน เปน 
65:35 ในป 2559 

5. สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษามากข้ึน โดยมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปน 60 : 40 ในป 2559 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน นําแผนสูการปฏิบัติแบงออกเปน 2 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 แผนงานรีบดวน ระหวางป 2552-2554 ใหเรงดําเนินการตามขอเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยใหมีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาตามประเด็น
เปาหมายการปฏิรูปการศึกษา 1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แผนขยายโอกาสทาง
การศึกษา และ 3) แผนสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งควรมีการ
สรางกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

ระยะที่ 2 ระหวางป 2555-2559 ใหเรงดําเนินการตามนโยบายทั้ง 14 ดาน ใหบรรลุผง
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ เม่ือสิ้นสุด
ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 รวมทั้งการเตรียมการรางแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหมตอไป 

นอกจากนี้ใหมีการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ป เพื่อ
เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม และแผนพัฒนาการศึกษาในแตละระดับ/
ประเภทการศึกษา ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษา เปนตน ในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานศึกษา ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในแตละระดับดวย (สํานักเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553) 
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2.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรแกนกลางมาตรฐานจัดทําข้ึนเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปล่ียนแปลง และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 2.4.1 วิสัยทัศน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปน
กําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความ
เปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา
ตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความ
เช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

2.4.2 หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญดังน้ี 

2.4.2.1 เปนหลักสูตรการศึกษเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2.4.2.2 เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 

2.4.2.3 เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

2.4.2.4 เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา
และการจัดการเรียนรู 

2.4.2.5 เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.4.2.6 เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

2.4.3 จุดหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมาย 
เพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังน้ี 

2.4.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มี
วินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.4.3.2 มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การ
แกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
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2.4.3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

2.4.3.4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันใน
วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.4.3.5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและ
การพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางส่ิงดีงามในสังคม และอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข 

2.4.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดน้ัน จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

2.4.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มี
วัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับ
ขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2.4.4.2 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อ
นําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

2.4.4.3 ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

2.4.4.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนํา
กระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น 

2.4.4.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใช
เทคโนโลยีดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสั งคม 
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ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมี
คุณธรรม 

2.4.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 
ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

2.4.5.1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2.4.5.2 ซื่อสัตยสุจริต 

2.4.5.3 มีวินัย 

2.4.5.4 ใฝเรียนรู 
2.4.5.5 อยูอยางพอเพียง 
2.4.5.6 มุงม่ันในการทํางาน 

2.4.5.7 รักความเปนไทย 

2.4.5.8 มีจิตสาธารณะ 
2.4.6 มาตรฐานการเรียนรู การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลัก

พัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดให
ผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี 

2.4.6.1 ภาษาไทย ความรู ทักษะ และวัฒนธรรมการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ความชื่นชม การเห็นคุณคา ภูมิปญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

2.4.6.2 คณิตศาสตร การนําความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรไป
ใชในการแกปญหา การดําเนินชีวิต และการศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ และสรางสรรค 

2.4.6.3 วิทยาศาสตร การนําความรู และกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชใน
การศึกษา คนควาหาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิด
วิเคราะห คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร 

2.4.6.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การอยูรวมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอยางสันติสุข การเปนพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณคาของ
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจในความเปนไทย 

2.4.6.5 สุขศึกษาและพลศึกษา ความรู ทักษะ และเจตคติในการสรางเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเอง และผูอื่น การปองกันและปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ
อยางถูกวิธี และทักษะในการดําเนินชีวิต 

2.4.6.6 ศิลปะ ความรูและทักษะในการคิดริเร่ิม จินตนาการ สรางสรรค งานศิลปะ 
สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคาทางศิลปะ 
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2.4.6.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู ทักษะ และเจตคติในการทํางาน 
การจัดการ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใชเทคโนโลยี 

2.4.6.8 ภาษาตางประเทศ ความรู ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใชภาษาคาง
ประเทศ ในการสื่อสาร การแสงหาความรู และการประกอบอาชีพ 

2.4.7 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยาง
รอบดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางให
เปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อ
สังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แบงเปน 3 ลักษณะดังน้ี 

2.4.7.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง 
รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการ
เรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน 
ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

2.4.7.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปน
ผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม 
ความีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุก
ขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน 
เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบท
ของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

2.4.7.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษา
วิชาทหาร 

2.4.7.4 กิจกรรมชมุนุม ชมรม 

2.4.7.5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ 
เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

2.5 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในป พ.ศ.2553 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการโครงการ
โรงเรียนสูมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารระบบคุณภาพ 
(Quality System) ใหผูเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World Class Standard)  มีศักยภาพเปนพลโลก (World citizen) เนื่องจาก
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ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจฐานความรู ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การสื่อสาร ทําใหสังคมโลกมีการเช่ืองโยงแลกเปลี่ยนองคความรูและวัฒนธรรมระหวางกันมาก
ขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยใหผูเรียนมีคุณภาพในระดับที่
ทัดเทียม สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ และทันตอสภาวการณโลกที่ไหลล่ืนไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน โดยมีความคาดหวั งสํ าคัญที่จะบรรลุ ในการดําเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดังน้ี 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ หมายถึง เปนคนดี เปนคนเกง 
เปนคนที่สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมีความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทยภายใต
บริบทสังคมโลกใหม เพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และการสื่อสาร เพ่ือการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแขงขัน 

2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสูมาตรฐานสากล ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
แหงชาติ (TQA) มีการจัดการศึกษาแบบเปนองครวมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง 

3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และวิธีจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนความ
แตกตางตามศักยภาพของผูเรียน ซึ่งจําเปนตองมีสื่ออุปกรณ เคร่ืองมือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโ,ยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม สามารถปรับประยุกตไดทันตอการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณโลก 

4. ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศน และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอนาง
เหมาะสม หลากหลาย ทั่วถึง และตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในระดับสากล และเพื่อสรางความพึงพอใจและ
ผูกพันตอวิชาชีพ 

5. โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศึกษาระดับ
ทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ รวมทั้งเครือขายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนศูนยและรวมเปนเครือขายพัฒนา
ความรูใหกับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป 

2.5.1 กระบวนทัศนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.5.1.1 โรงเรียนมาตรฐานสากลมีหลายรูปแบบ (Multi-Model Benchmarking) 

2.5.1.2 ความใฝรูคือวิถีไปสูความรูแจง (Spirit of Enlightenment) 

2.5.1.3 โรงเรียนสอนวิถีแหงภูมิปญญา (Multi Intelligent) 

2.5.1.4 เราคือประชาคมโลก (Global Community and Responsibility) 

2.5.1.5 โรงเรียนประชาบาล (Synergy-Community School) 
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2.5.2 การพัฒนา 5 ดานเพ่ือกาวไปสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.5.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.5.2.2 พัฒนาสาระการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยใชภาษาอังกฤษ 

2.5.2.3 พัฒนาครูผูสอน 

2.5.2.4 พัฒนาผูบริหารโรงเรียน 

2.5.2.5 พัฒนาระบบการบรหิารโรงเรียน 

2.5.3 คุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีศักยภาพเปนพลโลก 

2.5.3.1 เปนเลิศวิชาการ 
2.5.3.2 สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
2.5.3.3 ล้ําหนาทางความคิด 

2.5.3.4 ผลิตงานอยางสรางสรรค 
2.5.3.5 รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
 ปจจุบันสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียนในการพัฒนาเพ่ือแขงขันและทัดเทียม
นานาชาติ หลักสูตรและการสอนท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปไดแก 

1. หลักสูตรการสอนทั่วไป ใชในการจัดการศึกษาใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนเปน
ภาษาไทย 

2. หลักสูตรและการสอนเปนภาษาอังกฤษ (English Program) จัดการเรียนการสอนใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ ยกเวนสาระการเรียนรูภาษาไทย และประวัติศาสตร
ไทย 

3. หลักสูตรและการสอนกึ่งภาษอังกฤษ (IEP – Intensive English Program หรือ 

MEP – Mini English Program) มีรูปแบบที่แตกตางกันในแตละสถานศึกษา เชน เพิ่มจํานวน
คาบการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น หรือจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ หรือจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษ (EIL – 

English-Integrated Learning) 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรวิชาชีพ เปนการบูรณาการหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเขากับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

แนวทางการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนความรวมมือของ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา และสถานศึกษา 
มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 
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1. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ศึกษาบริบทและความพรอมของโรงเรียนใน
องคประกอบพ้ืนฐาน 8 ดาน ไดแก คุณลักษณะของผูเรียน คุณภาพครูผูสอน คุณภาพผูบริหาร 
คุณภาพวิชาการ ปจจัยพื้นฐาน เครือขายรวมพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และการวิจัยและ
พัฒนา 

2. ศึกษารายละเอียดขององคประกอบของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. ศึกษาวิเคราะห ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
หลัดสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเกี่ยงกับหลักการ จุดหมาย คุณภาพผูเรียน สมรรถนะสําคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐาน/ตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู โครงสรางรายวิชา กิจกรรม
การพัฒนาผูเรียน การวัดประเมินผล และเกณฑการจบหลักสูตร 

4. จัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโดยศึกษาและเรียนรูจากโปรแกรมการเรียน
ตางๆ ที่ใชในโรงเรียน เชน หลักสูตร EP (English Program) หลักสูตร IEP (Intensive English 

Program) หลักสูตร MEP (Mini-English program) หลักสูตร IB (International 

Baccalaureate) รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรทางเลือกอานๆ เพื่อกําหนดรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความเปนสากล (ไดแก ทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) 

การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended-Essay) กิจกรรมโครงงานเพื่อสาธารณประโยชน (CAS : 

Creativity, Actions, Service) และโลกศึกษา (Global Education) รวมทั้งรายวิชาเพ่ิมเติมอื่นที่
เปนความตองการของผูเรียนของทองถิ่น และของโรงเรียน (ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศที่ 2 ฯลฯ) พรอมทั้งทบทวนปรับเนื้อหาสาระการเรียนรูใหทันสมัย/รวมสมัย
และการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนสากล เนนการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง 

5. บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล ใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก 

การจัดการเรียนการสอนยังคงมีสาระการเรียนรูพื้นฐาน 8 กลุมสาระ ตามเจตนารมณ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสามารถพิจารณาจัดการ
เรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรูเปนภาษาไทย หรือเปนภาษาอังกฤษในบางสาระการเรียนรู 
เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของทรัพยากรของแตละ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญในการศึกษา/ทบทวนเน้ือหาในแตละกลุม
สาระการเรียนรู โดยเฉพาะกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหเนื้อหามีความ
ทันสมัย รวมสมัยหรือเปนเหตุการณที่เปนปจจุบันและอยูในความสนใจของสังคม จากการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลของหลายประเทศพบวา ไดจัด
สาระเพิ่มเติมขึ้นอีกจํานวน 6 สาระหลัก ไดแก 

1. ทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) 
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2. การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essey) 

3. กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชนที่เกิดจากการคิดสรางสรรคสูการปฏิบัติของ
ผูเรียนท่ีเรียกชื่อวา CAS (Creativity, Actions, Service) 

4. โลกศึกษา (Global Education) เพ่ือใหผูเรียนมีวิสัยทัศนและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของความเปนพลโลก (World Citizen) 

5. ภาษาอังกฤษ 

6. ภาษาตางประเทศที่ 2 (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553) 
3. การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

3.1 แผนงานดานการศึกษา 5 ป (ASEAN 5-Year Work Plan on Education 2011- 

2015)  

เปนแนวทางความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา มีสาระสําคัญ 5 ประการ คือ 

3.1.1 การรวมมือกันสรางความตระหนักรู (Promoting ASEAN Awareness) 

3.1.2 การเพิ่มการเขาถึงการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ 
(Increasing Access to Quality Primary and Secondary Education) 

3.1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ิมมาตรฐานการศึกษา สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต และการพัฒนาสาขาอาชีพ (Increasing Quality of Education - Performance 

Standards, Lifelong Learning and Professional Development) 

3.1.4 การสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานการขามแดนและความรวมมือระหวาง
ประเทศดานการศึกษา(Strengthening Cross-Border Mobility and Internationalisation of 

Education) 

3.1.5 การสนับสนุนองคกรเฉพาะสาขาอื่น ๆ (Support for other ASEAN sectoral 

bodies with an interest in education) 

3.2 ยุทธศาสตรการศึกษาของไทยเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2554 – 2558 (ตามปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ดานการศึกษา แผน 5 ป
การศึกษาของอาเซียน) 

สาระสําคัญขอ 1 สรางความรู ความตระหนัก เจตคติ และคานิยมที่ดีในการเปน
ประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบงปนใหแกประชาชนไทย 

1.1 การเรียนรูกฎบัตรอาเซียน เรียนรูสาระของ 3 เสาหลักความรวมมือของประชาคม
อาเซียน เชน การสงเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เขตการคาเสรีอาเซียน การสรางอัต
ลักษณของอาเซียน 
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1.2 การเรียนรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา (ASEAN 

STUDIES) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 
เสริมสรางความเปนพลเมืองอาเซียน ความรวมมือ และการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

1.3 การเรียนรูภาษาตางประเทศ คนไทยตองรูภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก และภาษาประเทศเพื่อนบาน 

สาระสําคัญขอ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีทักษะที่
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการเปนประชาคมอาเซียน 

สาระสําคัญขอ 3 การพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยใหเปนทรัพยากรสําคัญและพรอม
เปนผูนําในการพัฒนาความเจริญรุงเรืองประชาคมอาเซียน 

3.3 โครงการพัฒนาประชาคมสูอาเซียน (Spirit of ASEAN) 

เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหสอดรับกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่สนับสนุน
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน โดยกําหนดใหมีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ การสงเสริมการเปน
ศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหประเทศไทยมีความพรอมใน
การพัฒนาประชาคมสูอาเซียน และเปนสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของประชาคมอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาเยาวชนไทยสูประชาคมอาเซียน แบง
กลุมเปาหมายเปน 2 ประเทศ ไดแก 1) โรงเรียน Buffer school เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่อยูติดชายแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศคือ 
ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย 2) โรงเรียน  Sister school เปนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่อื่นๆ ที่
ไมติดชายแดน และเปนโรงเรียนที่จะประสานสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไมมีชายแดน
ติดกับประเทศไทย 5 ประเทศคือ เวียดนาม สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบรูไน โดยในป
การศึกษา 2553-2555 มีการดําเนินการตั้งโรงเรียน Buffer school จํานวน 24 โรงเรียน ระดับ
ประถมศึกษา 12 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 12 โรงเรียน จัดตั้งโรงเรียน Sister school 
จํานวน 30 โรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนที่มีความพรอมและความเขมแข็งในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และ ICT  

มีกิจกรรมในโครงการพัฒนาประชาคมสูอาเซียน ดังน้ี 

1. ปรับปรุงศูนยการเรียนรูอาเซียน 

2. จัดทําหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้ง 2 ประเภท และจัดหาสื่อ
การเรียนรูเก่ียวกับอาเซียน 

3. จางเจาหนาที่ประจําศูนย 
4. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนภายในประเทศ ไดแก คายภาษา ศิลปวัฒนธรรม และ

วิชาการท่ีเก่ียวกับอาเซียน และจัดกิจกรรมทัศนศึกษา พัฒนาวิชาการ ณ ประเทศอาเซียน 
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5. จางผูเชี่ยวชาญดานภาษา วัฒนธรรม และวิชาการที่เปนจุดเดนของประเทศอาเซียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) 

3.4 การจัดการศึกษาของตางประเทศ 

3.4.1 การจัดการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน (สํานักเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549) 

3.4.1.1 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

ปจจุบันบรูไนใชแผนพัฒนาแหงชาติฉบับที่ 10 (The Eighth National 

Development Plan in 2011 - 2015) มีสวนที่เก่ียวกับการศึกษาวา “มุงเนนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (human resource development) และการใชประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)” เพื่อสรางสังคมใหมีความแข็งแกรงบนพื้นฐานของหลักไตรลักษณ คือ 
พระมหากษัตริย เชื้อชาติมาเลย และศาสนาอิสลาม โดยมีนโยบายทางการศึกษา 8 ประการ 
ไดแก 

3.4.1.1.1 ใชภาษามาเลยเปนภาษาทางการประจําชาติ รวมกับการใช
ภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สอง เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ 

3.4.1.1.2 จัดการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคนเปนเวลา 12 ป โดยแบงเปน
การศึกษาระดับประถม (primary education) 7 ป (รวมกอนวัยเรียนดวย 1 ป) ระดับมัธยมตน 

(lower secondary) 3 ป และระดับมัธยมปลาย (upper education) หรือในสายอาชีวะ 
(vocational / technical education) อีก 2 ป 

3.4.1.1.3 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งการทดสอบใหเปนแบบ
บูรณาการ และมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและความตองการพิเศษในทุกโรงเรียน 

3.4.1.1.4 จัดการศึกษาศาสนาอิสลามในหลักสูตรการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลัก Ahli Sunnah Wal-Jamaah 

3.4.1.1.5 จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารทางการศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู และความ
ชํานาญตามความจําเปน เพ่ือทันตอการเปลี่ยนแปลงของการจางงาน 

3.4.1.1.6 พัฒนาตนเอง และจัดหาโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายผาน
กิจกรรมและหลักสูตรรวมตางๆ ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาแหงชาติ 

3.4.1.1.7 สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยคุณวุฒิและ
ประสบการณท่ีเหมาะสม 

3.4.1.1.8 จัดหาโครงสรางพื้นฐานตางๆ ทางการศึกษาใหดีที่สุดเทาท่ีจะ
เปนไปได 
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3.4.1.2 ประเทศมาเลเซีย 

มาเลเซียใหความสําคัญกับการศึกษาและการคนควาวิจัยเปนอยางมาก เห็น
ไดจากนโยบายเศรษฐกิจที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู กระตุนและเพิ่มพลวัตรของภาค
การเกษตร การผลิต และการบริการโดยการใชความรูและเทคโนโลยีวิทยาการ  ตั้งแตเขาสู
ศตวรรษที่ 21 รัฐบาลมาเลเซียกําหนดใหการพัฒนาการศึกษาของคนในชาติเปนพันธกิจสําคัญ 
โดยมีเปาหมายใหการศึกษาเขาถึงประชากรทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมและ
มัธยมศึกษาซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ การพัฒนาการศึกษาเปนยุทธศาสตรขอหนึ่งที่กําหนด
อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 วาดวยการยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยเนนระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถตอบสนองตอความตองการ
ในตลาดแรงงานซ่ึงตองการกําลังคนท่ีมีความรูและทักษะสูงพรอมดวยคานิยมและทัศนคติในเชิง
สรางสรรค (Positive) โดยจัดใหมีการสรางสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกระดับ อาศัยหลักสูตรกลาง
และแนวคิดในการบูรณาการโรงเรียนตางๆ เขาดวยกัน และสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
ดานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา เพื่อสอดรับกับนโยบายของประเทศใน
การเปดเสรีดานการศึกษาและการฝกอบรม 

3.4.1.3 ประเทศฟลิปปนส 
สําหรับศตวรรษที่ 21 ฟลิปปนสมีแนวทางการพัฒนาการศึกษาในลักษณะของ

การขยายการศึกษาสําหรับทุกคนใหครอบคลุมมากข้ึน เพื่อการพัฒนาทุนมนุษยในระดับสากล 
ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนาประเทศระยะกลาง 5 ป ที่เรียกวา Medium Term Phillippines 

Development Plan ที่เนนการพัฒนามนุษยในลักษณะครอบคลุม (Comprehensive Human 

Development) และใหความสําคัญกับการลงทุนในมนุษย (human capital investment) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษา รัฐบาลมีหนาที่ในการใหการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมี
คุณภาพ สงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ทักษะความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (IT) รวมทั้งเพิ่มเติมในเรื่องการศึกษานอกระบบและการฝกอบรมดาน
เทคนิคและวิชาชีพ โดยฟลิปปนสไดมีการจัดทําแผนระยะยาวรองรับ 3 แผน ดังน้ี 

3.4.1.3.1 Plan of Action of Education for All เปนแผนปฏิบัติการระยะ
ยาว 10 ป ทีเ่นนหลักการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเขาถึงประชาชนทุกคน 

3.4.1.3.2 Master Plan for Basic Education เปนแผนระยะยาว 10 ป
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เนนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของฟลิปปนสใหทันสมัย 
(Modernizing Philippines Education) ดวยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การยกระดับ
หลักสูตรและเทคนิคในการฝกอบรมครูผูสอน ทักษะและกระบวนการบริหารจัดการวางแผนและ
กํากับดูแลโครงการตางๆ เนนใชประโยชนจากการมีสวนรวมของชุมชน ระบบสารสนเทศและ
โทรคมนาคม 
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3.4.1.3.3 National Technical Education and Skills Development Plan 

เปนแผน 5 ป ดานการอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาชีพรองรับ 3 แนวทางหลัก (The 

Three-Pronged Direction) ในการพัฒนาประเทศ คือ ความสามารถในการแขงขันระดับโลก 
(Global Competitiveness) การพัฒนาชนบท (Rural Development) และการบูรณาการทาง
สังคม (Social Integration) นับเปนแผนระดับชาติฉบับแรกที่มีลักษณะครอบคลุมการพัฒนาทุน
มนุษยเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันในยุคเศรษฐกิจสังคมฐานทักษะความรูดวย
ทักษะระดับกลางแหงศตวรรษท่ี 21 

3.4.1.4 ประเทศสิงคโปร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) 
สิงคโปรเปนประเทศท่ีติดอันดับหนึ่ง ดานความสามารถในการบรรลุถึงความ

ตองการ จําเปนในการแขงขันทางธุรกิจตามการจัดอันดับของ Global Competitiveness Report 

รวมทั้งมีความโดดเดนในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและการอาน ซึ่งเปนผลมาจากระบบ 
การศึกษาของสิงคโปรท่ีมีเปาหมายเพื่อชวยใหนักเรียนคนพบความสามารถพิเศษรับรูศักยภาพ 
และพัฒนาความกระหายใครเรียนรูที่คงทนตลอดชีวิต ปจจัยที่สงผลใหนักเรียนของสิงคโปรมี 
ความโดดเดนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เนื่องจากเนนการจัดหลักสูตร 
แบบองครวมและแบบกวาง (Holistic and Broad-based curriculum) เพื่อใหเด็กสิงคโปรมี 
ความสามารถทั้งดานภาษาและการคิดคํานวณอยางสมดุล โดยเนน 3 วิชาหลัก ตั้งแตระดับ 
ประถมศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชาพื้นฐาน ( foundation 

subjects) และเนนความสามารถแบบสองภาษาเปนสําคัญ (ภาษาอังกฤษและภาษาแม) และ 
เพิ่มการเรียนภาษาที่ 3 ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษไดดีทั้ง 
การดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและพหุเชื้อชาติของสิงคโปร รวมทั้งการทํางานระดับ 
นานาชาติ 

การเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีเปาหมายมุงเนนการนํา
ความรูไป ใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม มีความ
หลากหลายและจัด ตามความสามารถของผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนมีความสนุก มีความสนใจและ
ความมุงม่ันใน การเรียน (Teach less learn more) คนพบคําตอบอยางมีความสุข เขาใจความรู
ลึกซ้ึง และ สามารถเลือกใชวิธีการตางๆ อยางหลากหลายในการแกปญหาตางๆ อยาง
เหมาะสม การจัด การเรียนการสอนที่ยืดหยุนและหลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับ
ความสามารถในการเรียน และ สไตลการเรียนรูของนักเรียนอยางหลากหลาย และสงเสริม
ประสบการณการเรียนรู เพื่อชวย ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางเต็มที่  รูปแบบการ
สอนคณิตศาสตร (Singapore math) มีความชัดเจน โดยใชแนวคิดแบบ Spiral approach 

กลาวคือ ครูจะตอยอดความรูและความ เขาใจจากสิงที่เคยเรียนมาแลวและเนนความเขาใจแกน
สําคัญของคณิตศาสตร เนนความคิด รวบยอดทางคณิตศาสตรโดยไมสนใจรายละเอียดและสิงที่
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ไมใชสาระหลัก ใหนักเรียนคนพบ คําตอบจากการถามเปนหลักเพื่อใหไดความรูและความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งไมใชคําตอบผิวเผินจาก การทองจํา 

การสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพครูอยางจริงจัง ตามวิสัยทัศนของสิงคโปร
ที่วา “ครู สิงคโปรคือ ครูที่เปนผูนํา เอาใจใส และสรางแรงบันดาลใจ” ดวยการเสริมสราง
วัฒนธรรม การขับเคลื่อนครูใหมีความเปนเลิศทางวิชาชีพ สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนใหเปน
เครือขาย ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพสําหรับครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนมี
ศูนยพัฒนาครู (TDC) สําหรับการรวบรวมผลงานและทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพของครูใหสูงขึ้นตามเสนทางวิชาชีพ คือ การเปนผูนําทางการสืกษๅหรีอผูบริหาร (Lead 

Teacher) การเปนผูเช่ียวชาญพิเศษ-ครูอาวุโส (Senior Teachers) และการเปนครูแบบ Master 

Teachers ทําใหครูของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรมีความรูและมีศักยภาพสูง สงผลใหนักเรียน
ของ สิงคโปรมีความรูและความสามารถที่โดดเดนโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 
ภาษาอังกฤษ 

สิงคโปรมีการลงทุนสูงในการจัดระบบการศึกษาและระดับประสิทธิภาพทาง
การศึกษาในทุกระดับ เพื่อสรางความเปนธรรมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อปองกันปญหาความแตกแยกในสังคม โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะกาวสู
การเปนผูนําแหงเอเชียดานศูนยกลางการศึกษาระดับมาตรฐานโลก (Asia’s Premier World-

Class Education Hub) โดยตั้งเปาท่ีจะดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจากประเทศตางๆ ใหเขามา
ศึกษาในสิงคโปร ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาใหไดจํานวน 66,000 คนภายในป 2555 
และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของคนในชาติสูระดับสากล ดวยแนวทางตอไปนี ้

3.4.1.4.1 ระบบการเรียนการสอนท่ีเนนคุณภาพ และสมรรถภาพ 
(Qualities and Competencies Model) เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความสามารถอัน
หลากหลายของผูเรียน 

3.4.1.4.2 การสรางจิตสํานึกและแรงจูงใจใฝเรียนรูดวยสัมฤทธิผลหรือ
ความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียนแตละคน 

3.4.1.4.3 การเพิ่มเงินลงทุนทางการศึกษามากขึ้น 

3.4.1.4.4 การเนนการบริหารจัดการแบบรวมศูนย 
3.4.1.4.5 การสรางหลักสูตรการเรียนการสอนที่เขมขน 

3.4.1.4.6 การเปล่ียนการประเมินจากภายนอกเปนการประเมินจาก
ภายในดวยความถี่มากข้ึนเพื่อใหสถานศึกษารูจักตนเองมากขึ้น 

3.4.1.4.7 การสงเสริมแรงสนับสนุนอยางแข็งขันจากครอบครัวของผูเรียน 

3.4.1.4.8 การพัฒนาบุคลากรทางการสอนดวยการฝกอบรม เพื่อ
พัฒนาการทางการศึกษาที่ม่ันคง 
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3.4.1.5 ประเทศอินโดนีเซีย 

ความสัมพันธระหวางศาสนากับการจัดการศึกษาถือเปนลักษณะเฉพาะของ
อินโดนีเซีย โดยแผนการพัฒนาการศึกษาของอินโดนีเซีย เปนสวนที่กําหนดอยูในแผนพัฒนา
หาป ที่เรียกวา Rencana Pembangunan Lima Tahun หรือ REPELITA ซึ่งเปนแนวทาง
กวางๆ ที่คํานึงถึงความเสมอภาค โอกาสทางการศึกษา การตอบสนองความจําเปนทาง
การศึกษา คุณภาพของการศึกษา และประสิทธิภาพของการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
ของการศึกษา โดยมุงเนนการสรางบุคลิกภาพและองคประกอบของความสามารถในดานตางๆ 
ของทรัพยากรมนุษย และไดเร่ิมมีการจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวยนโยบาย “Education 

for All” ขึ้นมาเปนการเฉพาะในป พ.ศ. 2545 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเสมอภาคทาง
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ 

3.4.1.6 ประเทศกัมพูชา 
รัฐบาลกัมพูชาหลังการเลือกตั้งทั่วไปในป 2536 ได ใหความสําคัญแกการ

พัฒนาการศึกษามากขึ้น มีความพยายามในการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ภาคเอกชน โดยกําหนดใหการศึกษาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของเปาหมายในการลดปญหา
ความยากจนของประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศสูระดับ
สากลโดยมีทรัพยากรมนุษยเปนฐาน แผนยุทธศาสตรระดับชาติในการขยายโอกาสทาง
การศึกษาเปนแผนท่ีประกอบกับแผนยุทธศาสตรในการลดภาวะความยากจน (Poverty 

Reduction Strategic Plan: PRSP) โดยใหสอดรับกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
และเศรษฐกิจระดับมหภาคในชวง 10-15 ปขางหนาของกัมพูชา รวมกับแนวทางในการประชุม 
World Education Forum และ Millennium Development Goals ซึ่งเนน Education for All ที่
กําหนดใหกัมพูชาบรรลุเปาหมายตอไปนี้ภายในป 2558 

3.4.1.6.1 การเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ิมสูงข้ึนเปน 3.8 ลานคน 

3.4.1.6.2 การเพ่ิมชั่วโมงการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

3.4.1.6.3 การเพิ่มหองเรียนและสถานที่เรียนในพื้นท่ีขาดแคลน 

3.4.1.6.4 การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพครูและการฝกหัดครู โดยเนน
สําหรับระดับมัธยมศึกษามากข้ึนปละประมาณ 10,000 คน ดวยอัตราเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 
3-5 ตอป  

3.4.1.7 ประเทศพมา 
การพัฒนาทางการศึกษาในพมาไดเวนระยะไปชวงหนึ่ง จนมีการทบทวน

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 2541 โดยเนนในระดับประถมศึกษา 
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และไดเร่ิมจัดทําแผนการศึกษาอยางเปนทางการในระดับชาติ แบงออกเปนระยะยาว ระยะกลาง 
และระยะสั้น เพ่ือรองรับศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

3.4.1.7.1 แผนระยะยาว 30 ป เรียกวา Thirty-Year Long-Term 

Education Development Plan 2001-02 FY – 2030-31FY ซึ่งแบงออกเปน 6 ระยะๆ ละ 5 ป 
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูในการพัฒนาชาติใหทันสมัยสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวย
เนนสาระสําคัญ 6 ดาน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยี การขยายขอบเขต
ดานการวิจัยการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต การสงเสริมการศึกษาคุณภาพ และการ
รักษาเอกลักษณและคานิยมแหงชาติใหคงอยู  

3.4.1.7.2 แผนระยะกลาง 4 ป เรียกวา Special Four-Year Plan for 

Education (2000-01 FY to 2003-04)  
3.4.1.7.3 แผนระยะสั้น 2 ป เรียกวา Short-Term Education 

Development Plan 2001-2002 เนนการพัฒนาความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทั้งใน
ระดับพื้นฐานและระดับสูง เพื่อสรางกลุมคนท่ีมีคุณภาพและทักษะทางดาน ICT ซึ่งจําเปน
สําหรับการทํางานในปจจุบัน 

3.4.1.8 ประเทศลาว 
เม่ือลาวไดเริ่มดําเนินการนโยบายตลาดเสรี ก็ไดเนนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทุน

มนุษยและแกปญหาความยากจนเพื่อกอใหเกิดความเจริญอยางย่ังยืนและพัฒนาอยางรวดเร็ว 
โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งกําหนดใหการศึกษาเปนความจําเปนทางสังคมที่จะตองฝกใหประชาชน
พัฒนาใหพรอมกับการปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจที่อิงกลไกตลาด เม่ือเขาสูศตวรรษที่ 21 แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของลาว มีวัตถุประสงค 4 สวนหลัก ดังน้ี 

3.4.1.8.1 การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  
3.4.1.8.2 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ทั้งดานครู หลักสูตร และ

สื่อการเรียนการสอน 

3.4.1.8.3 การบูรณาการทุกสวยในระบบการศึกษาใหสอดคลองกัน 

3.4.1.8.4 การเพิ่มความเขมแข็งในการบริหารจัดการและการวางแผน 

3.4.1.9 ประเทศเวียดนาม 

เวียดนามเพิ่มเริ่มมีการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการศึกษาในป 2543 โดยเนน
การศึกษาในระดับประถมศึกษา และขยายไปยังระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในขณะที่การศึกษา
นอกระบบเปนแนวทางที่สําคัญของเวียดนาม ในการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
ลดอัตราการไมรูหนังสือของประชาชนวัยผูใหญ 
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เวียดนามไดจัดทําแผนปฏิบัติแหงชาติระยะยาวดานการศึกษา เรียกวา 
National Education for All Action Plan 2003-2015 โดยไดรับความรวมมือจาก UNESCO 

เพื่อการปรับตัวเชิงนโยบายในระดับมหภาคใหสอดคลองกับแนวทาง Education for All โดยมี
เปาหมายทางการศึกษา 3 ดาน คือ การเขาถึงการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา และการ
บริหารจัดการทางการศึกษา ในการพัฒนากลุมเปาหมายหลัก 4 กลุม คือ กลุมการศึกษาปฐมวัย 
กลุมประถมศึกษา กลุมมัธยมศึกษาตอนตน และกลุมการศึกษานอกระบบ  

3.4.1.9.1 เด็กปฐมวัยทุกคนจะไดรับการดูแลและเตรียมความพรอมดาน
การศึกษาเปนเวลาหนึ่งปกอนเขาเรียนในช้ันประถมปที่ 1 

3.4.1.9.2 เด็กนักเรียนจะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงเปนเวลา 9 
ป โดยเด็กทุกคนที่มีอายุ 6 ป จะไดเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และสามารถเรียนตอตาม
ขั้นตอนไปจนตลอดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ป 

3.4.1.9.3 เด็กนักเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ 900 ชั่วโมงตอปการศึกษา และดวยมาตรฐาน
การศึกษาที่ปรับปรุงใหดีขึ้นเรื่อยๆ 

3.4.1.9.4 ทองถิ่นตางๆ จะไดรับการจัดสรรโครงการศึกษาและส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูและฝกทักษะในการดํารงชีวิตที่ทันสมัย (Modern Life Skills) 

3.4.1.9.5 คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนจะก าวสู ระดับ
มาตรฐานสากลอันทันสมัย ผานกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
โครงการพัฒนาครูทั้งกอนและระหวางประจําการ ตลอดจนการนํามาตรฐานขั้นต่ําดานการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพมาประยุกตใชในทุกโรงเรียน 

3.4.1.9.6 ผลลัพธทางการศึกษาจะสอดรับโดยตรงตอเศรษฐกิจและสังคม
ที่ทันสมัย สงผลใหเวียดนามมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางม่ันคงมากยิ่งขึ้น 

3.4.1.9.7 การบริหารจัดการทางการศึกษาจะมีโครงสรางและกระบวนการ
กระจายอํานาจที่ทนัสมัย 
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ตารางที่ 2 ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
ประเทศ ระบบการศึกษา ภาษาที่ใช 
บรูไนดารุส
ซาลาม 

ไมมีการศึกษาภาคบังคับ แตการศึกษาเปนสากล และจัดให
ฟรีสําหรับประชาชนท่ัวไป 

การศึกษาแบงออกเปน 

- ระดับกอนประถมศึกษา 1 ป 
- ระดับประถมศึกษา 6 ป หลังจากจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 6 ป นักเรียนจะตองเขารับการทดสอบขอสอบ
กลาง (PCE : Primary Certificate of Examination) 

- ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ป  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป หลังมัธยมศึกษาตอนตน
แลว นักเรียนจะตองทดสอบ BJCE (Brunei Junior 

Certificate of Education) 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ป หลังจากเรียนจบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว (ระดับ 5) เด็กตองสอบ
ขอสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of 

Education : BCGCE “O” level หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
6 เด็กตองสอบขอสอบ Brunei-Cambridge General 

Certificate of Education : BCGCE “A” level 

- ระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ป 
- ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ป 

ภาษาอังกฤษ 
และภาษา
มาเลย 

กัมพูชา ระบบการศึกษาแบบ 12 ปมาใช (6+3+3) โดยแบงเปน 

- กอนประถมศึกษา 3 ป  
- ประถมศึกษา 6 ป  
- มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป สวนการจัดการศึกษาดาน
อาชีวะและเทคนิคจัดใหตั้งแต 1 ป ไปจนถึง 3 – 5 ป 
- ระดับอุดมศึกษา 4 – 7 ป การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานี้ บางสถาบันการศึกษาอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงเกษตรสาธารณสุขหรือแรงงานการจัด
การศึกษานอกระบบจะเนนการฝกทักษะ ใหกับประชาชน 
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ตารางที่ 2 ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (ตอ) 
ประเทศ ระบบการศึกษา ภาษาที่ใช 
อินโดนีเซีย แบงเปนการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาชั้นมัธยมและ

การศึกษาระดับสูง ยังมีการศึกษากอนวัยเรียนเพื่อเตรียม
ความพรอมของเด็กดวย 

-การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชเวลา 9 ปโดยเรียนชั้นประถมศึกษา 
6 ปและช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป  
-ชั้นมัธยมศึกษา รับผูจบการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใชเวลาเรียน 3 ป โดยมีการจัดการศึกษาหลายแบบ 
เชน แบบสามัญทั่วไป แบบสามัญวิชาชีพ แบบสามัญทาง
ศาสนา แบบสามัญบริการ และแบบการศึกษาพิเศษ  
-การศึกษาระดับสูง หรืออุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีใชเวลา
เรียน 3-4 ป ปริญญาโท 2 ป และปริญญาเอก 3 ป 

ภาษาอินโด 

สปป.ลาว ใชระบบการศึกษาเปนแบบ 11 ป คือระบบ 5 :3 :3
อุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูง รวมถึงการศึกษาดานเทคนิค
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัย 

ซึ่งอยูในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนการศึกษาเฉพาะ
ทางซ่ึงอยูในความดูแลของกระทรวงอื่น 

โดยเม่ือเด็กจบการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา
แลว จะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการ
ใหเด็กไดเขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน ไดแก 
• สายอาชีพ 

ใชเวลาศึกษา 3 ป ในวิทยาลัยเทคนิคตางๆ เชน ทางดาน
ไฟฟา กอสราง บัญชี ปาไม เปนตน 

• มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สําคัญไดแก 
1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (เวียงจันทน) ใชเวลาศึกษา 6 
ป ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข 

2. มหาวิทยาลัยแหงชาติ (ดงโดก) ใชเวลาศึกษา 4 ป 
3. สถาบันสรรพวิชา (National Polytechnic Institute) ใช
เวลาศึกษา 6 ป 

ภาษาลาว 
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ตารางที่ 2 ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (ตอ) 
ประเทศ ระบบการศึกษา ภาษาที่ใช 
มาเลเซีย ระบบการจัดการศึกษาของมาเลเซีย (National Education 

System) เปนระบบ 6:3:2 คือ 

- ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 6 ปการศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร 3 ปการศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ปการศึกษา 
- ระดับเตรียมอุดมศึกษา หลักสูตร 1 หรือ 2 ปการศึกษา 
- ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ 3 ปครึ่งถึง 4 ป
การศึกษา 
และแบงการศึกษาออกเปน 5 ระดับดังน้ี 

1. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Pre-school Education) 

2. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education) 

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) 

4. การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา 
(Post-secondary Education) 

5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) 

ภาษามลายู 
(Bahasa 

Malayu) ที่
เขียนดวยอักษร
รูมี (อักษร
ภาษาอังกฤษ) 

ฟลิปปนส ระบบการศึกษาของประเทศฟลิปปนสมีทั้งแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ โดยการศึกษาแบบที่เปน
ทางการมีลําดับขั้นตอนของการเรียนอยู 3 ระดับคือ 

-ระดับประถมศึกษา ใชเวลาศึกษาภาคบังคับหกปที่โรงเรียน
ของรัฐบาลหรือเจ็ดป 
-ระดับมัธยมศึกษา ใชเวลาสี่ป 
-ระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับนี้แบงเปนระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา 
-การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา รวมถึงหลักสูตร
อาชีวศึกษาแบบสองหรือสามปท่ีอาจไมมีการมอบปริญญา 
ระบบการศึกษาในประเทศฟลิปปนสใกลเคียงกับระบบ
การศึกษาแบบเปนทางการของสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีระบบ
การศึกษาของประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียมักจะไดรับอิทธิพล
จากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเนเธอรแลนด 

ภาษาอังกฤษ
และภาษาตา
กาลอก 
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ตารางที่ 2 ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (ตอ) 
ประเทศ ระบบการศึกษา ภาษาที่ใช 
สหภาพ
พมา 

กระทรวงศึกษาธิการของพมา เปนผูรับผิดชอบในการบริหาร
การศึกษาของประเทศ ใชระบบการศึกษาเปนระบบ 5 :4 : 2 
ดังน้ี :- 
• ประถมศึกษา 5 ป (อนุบาล 1 ป และประถม 4 ป) 
• มัธยมศึกษาตอนตน 4 ป 
• มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป 
และอาชีวศึกษา 1- 3 ป อุดมศึกษา 4 -6 ป 

 

สิงคโปร แบงออกเปนระดับประถม 6 ป ระดับมัธยมศึกษา 4 ป ซึ่ง
รวมแลวเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 10 ป แตผูที่จะ
เขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะตองศึกษาขั้นเตรียม
มหาวิทยาลัยอีก 2 ป 
-รับการเตรียมความพรอมในโรงเรียนเมื่อเด็กมีอายุ ได 2 
ขวบครึ่ง เม่ือเด็กอายุได 6 ขวบก็จะเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1  

-ระดับประถมศึกษาของสิงคโปรแบงออกเปน 2 ชวง  
  - ป.1-ป.4 เรียกวา Foundation Stage  

  - ป.5-ป.6 เรียกวา Orientation Stage เม่ือจบ ป.6 แลวจะ
มีการสอบที่เรียกวา Primary School Leaving 

Examination (PSLE) 

-ระดับมัธยมศึกษานั้น จะมี 3 หลักสูตรใหเลือก โดยใชเวลา 
4-5 ป 
  - หลักสูตรพิเศษ (Special Course) 

  - หลักสูตรเรงรัด (Express Course) 

  - หลักสูตรปกติ (Normal Course) 

เม่ือจบหลักสูตรจะมีการสอบ โดยหลักสูตรพิเศษ และ
หลักสูตรเรงรัดจะตองผานประกาศนียบัตร GCB (General 

Certificate of Education) ในระดับ “O” Level หลักสูตรปกติ
จะตองผาน GCB “N” Level สวนผูที่จะเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยก็จะเขาศึกษาตอใน Junior College อีก 2 ป 
เม่ือจบแลวจะตองสอบ GCE “A” Level 

ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลัก 
และเลือกเรียน
ภาษาแม 
(Mother 

Tongue) อีก 1 

ภาษา คือ จีน 
(แมนดาริน) 
มาเลย หรือ
ทมิฬ (อินเดีย) 
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ตารางที่ 2 ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (ตอ) 
ประเทศ ระบบการศึกษา ภาษาที่ใช 
เวียดนาม แบงลักษณะของการจัดการศึกษาไว 5 ลักษณะ คอื 

1. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (Pre-School 

Education) 

ประกอบดวยการเลี้ยงดูเด็ก สําหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ป 
และอนุบาลสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
2. การศึกษาสามัญ (5 - 4 – 3) 

• ระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ 5 ป ชั้น 1-5 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือชั้น 6-9 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12 

3. การศึกษาดานเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปนระดับอนุปริญญา 
(Associate degree) และระดับปริญญา 
5. การศึกษาตอเนื่อง เปนการศึกษาสําหรับประชาชนท่ี
พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสายสามัญและสายอาชีพ 

ภาษาเวียดนาม 

ไทย มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ป (6 ระดับชั้น) 
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป (3 ระดับชั้น) และ
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป (3 ระดับชั้น) หรือ
ระบบ 6-3-3 

ภาษาไทย 

 

3.4.2 การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2555) 

ญี่ปุนเปนประเทศหน่ึงที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เม่ือ 
พิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ปจจัยแหงความสําเร็จนาจะมาจากนโยบาย 
และยุทธศาสตรการจัดการหลักสูตร และการพัฒนาผูเรียน ครู โรงเรียนและสิ่งแวดลอม และ 
การบริหารจัดการ ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงมอบหมายให 
ผูวิจัยวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรการจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ  
ญี่ปุน โดยเนน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ การอาน และ 
หนาท่ีพลเมือง รวมทั้งวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาผูเรียน ครู โรงเรียนและ 
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สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กไทย 

ประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งสงผลถึงการพัฒนา ทั้ง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ เพราะความพยายามของหลายภาคสวน ที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง มา
ตั้งแตสมัยเมจิ แตปจจุบันนี้ มีสิ่งทาทายมากมาย จึงตองวางแผนเผชิญกับสิ่งทาทาย โดย เนน
การสรางสังคมฐานความรู เพิ่มความสามารถในการสรางนวัตกรรม แผนพัฒนาการศึกษา ป 
ค.ศ. 2008 ของญี่ปุนมีวิสัยทัศนที่มุงเปน “สังคมที่ใชการศึกษาเปนฐาน” มีเปาประสงคหลัก 5 
ประการ คือ 

3.4.2.1 ปลูกฝงความสามารถพ้ืนฐานใหเด็กทุกคนในชวงการศึกษาภาค
บังคับ  

3.4.2.2 พยายามชวยกันท้ังสังคมเพ่ืออบรมเลี้ยงดูเด็ก  
3.4.2.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถพัฒนาสังคมและเปนผูนําใน

สังคม นานาชาติ  
4. แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
 คําวา “ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ (Strategy)” มาจากคําในภาษากรีกวา “Stratagoz” ซึ่ง
หมายถึงการบัญชาการของกองทัพ ยุทธศาสตร จึงมีความหมายถึง ศิลปะการนําทัพหรือศิลปะ
ของผูนําทัพ (the art of generalship or being general) (Sharplin, 1985) ซึ่งเปนคําท่ีเริ่มใชใน
วงการทหารกอนและแพรหลายสูวงการธุรกิจ แลวจึงเริ่มเปนที่รูจักในแวดวงการศึกษาดวย มี
การใชคําวา ยุทธศาสตรในความหมายของการใชทรัพยากรหรือภารกิจการสงครามของ
นายทหารระดับสูง (รณชัย ศรีสุวรนันท และ สุรชาติ บํารุงสุข, 2536:31) สวนในวงการธุรกิจ
ไทยใชคําวา กลยุทธ แทนคําวา Strategy ซึ่งหมายถึงวิธีการที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค (ศรีวงศ สุมิตร และ สาลินี วรบัณฑูร, 2536:3) กรอบในการกําหนดหรือเปน
แนวทางสําหรับเรื่องที่ตองปฏิบัติ หรือกําหนดเปนทางเลือกท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชนในการ
ควบคุมทิศทางการดําเนินงานขององคกร (ธงชัย สันติวงษ, 2537:41) สวนในวงการศึกษาไทย
นั้นใหคําอธิบายวาเปนวิธีการหรือเทคนิคในการปฏิบัติซึ่งเปนวิธีอันแยบคายในการดําเนินงาน
ไปสูจุดหมายที่ตองการ เปนกลวิธีกึ่งกุศโลบายในการทํางาน เปนวิธีการปฏิบัติที่ผานการ
คัดเลือกอยางเหมาะสม ผานการคิดและไตรตรองอยางรอบคอบ  และเปนวิธีการที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2537:42) 
 ดังนั้นยุทธศาสตรจึงหมายถึง แนวทางในการปฏิบัติที่ผานการคัดสรรอยางรอบคอบ 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่องคกรกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐกิจคือ กระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบใน
การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด รวมถึงการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาประสงคที่ได
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กําหนดไว อันเปนผลประโยชนของสวนรวม หรือประโยชนสาธารณะ (Public Interest)  ทั้งยัง
เปนการสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชนอีกดวย 

4.1 ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร 
4.1.1 แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหองคการ

สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการกําหนด
แผนยุทธศาสตรนั้นใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

4.1.2 แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหหนวยงานใน
ภาครัฐกิจ ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนที่มีสวนเอื้ออํานวยความสําเร็จและความลมเหลว
ลมเหลวตอเปาประสงคขององคการ 

4.1.3 แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยสงเสริมการ
จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ที่ใหความสําคัญการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทย
เรียกวา การปฏิรูประบบราชการ อีกท้ังหนวยงานภาครัฐกิจยังตองดําเนินงานตามแนวทางการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเปนกระแสหลักในการ
บริหารรัฐกิจปจจุบัน 

4.1.4 แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยยกระดับ
ระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-based Budgeting)  

4.1.5 แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยในการ
สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งเปนการพินิจพิเคราะห วางแผน และนําเสนอทางเลือกใน
การบริหารจัดการแบบใหมๆ ที่หลุดพนจากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวของกับ
ระเบียบปฏิบัติราชการท่ีลาสมัยและไมเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน 

4.1.6 แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยสนับสนุน
หลักการประชาธิปไตย ในแงของการมีสวนรวม (Participation) และ การกระจายอํานาจ 
(Decentralization) 

4.2 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มีขั้นตอนดังนี ้
4.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 

4.2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

4.2.1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

4.2.2 การจัดวางทิศทางขององคการ ซึ่งประกอบดวย 

4.2.2.1 การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) 

4.2.2.2 การกําหนดภารกิจ (Mission) 
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4.2.2.3 การกําหนดเปาประสงคขององคการ (Corporate Goal) 

4.2.2.4 การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) 

4.2.2.5 การกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองคการ (Organization’s Key 

Performance Indicators, KPIs) 

4.2.2.6 การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy) 

4.2.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนการดําเนินการเพ่ือทําใหยุทธศาสตรที่ไดถูก
กําหนดขึ้น มีความเปนรูปธรรม ปฏิบัติไดจริง อันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และ
เปาประสงคขององคการ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรน้ัน ประกอบดวย 

4.2.3.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามขององคการ หรือ
ที่มักนิยมเรียกกันวา การทํา SWOT Analysis อันประกอบไปดวยการวิเคราะหจุดแข็ง 
(Strengths)  การวิเคราะหจุดออน (Weakness)  การวิเคราะหโอกาส (Opportunities)  และการ
วิเคราะหภัยคุกคาม (Threats)  ขององคการ 

4.2.3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 
4.2.3.3 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective) ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

พรอมท้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบและหนวยงานสนับสนุน 

4.2.3.4 การกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองคการและระดับหนวยงาน 
(Strategic Plan’s KPIs)   

4.2.3.5 กําหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ  และ 
4.2.3.6 การกําหนดเปาหมาย (Targets) ของแตละกิจกรรม (Activities) พรอม

กับดัชนีชี้วัดผลงานระดับแผนปฏิบัติการ (Action Plan’s KPIs) (วัฒนา  วงศเกียรติรัตน และ
คณะ, 2548 : น. 79) 

4.3 SWOT (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุตานุวัตร, 2545) 

เปนคําท่ียอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย 

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก 
ซึ่งองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค  หรือหมายถึง การ
ดําเนินงานภายในองคกรท่ีทําไดดี 

Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอย
ความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 
หรือหมายถึง การดําเนินงานนภายในองคกรท่ีทําไดไมดี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยใหการ
ทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนประโยชนต
อการดําเนินงานขององคกร 
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Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางาน
ขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอ
องคกร 

หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน 
คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปน
การวิเคราะหสภาพการณ (situation analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรู
ตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห
ปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ เกิดข้ึนภายนอกองคกร ทั้งสิ่ งที่ได เกิดข้ึนแลวและแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกรธุรกิจ และจุด
แข็ง จุดออน และความสามารถดานตางๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยาง
มากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับ
องคกรท่ีเหมาะสมตอไป 

4.3.1 ประโยชนของการวิเคราะห SWOT 

การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร ซึ่งปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการ
บรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะทําลายผลการ
ดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมาย
องคกร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุ
เปาหมายขององคกร ผลจากการวิเคราะห SWOT นี้จะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน 
การกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

4.3.2 ขั้นตอนการทํา SWOT Analysis 

การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยที่กวางดวยการระบุจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร ทําใหมีขอมูลในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายท่ีจะ
ถูกสรางขึ้นมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และ
สามารถกําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมี
นอยที่สุดได ภายใตการวิเคราะห SWOT นั้น จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกองคกร โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

4.3.2.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห
และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคกรทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและ
จุดออนขององคกร แหลงที่มาเบ้ืองตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือ 
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ระบบขอมูลที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศ
ในการทํางาน และทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้ดวย 

4.3.2.1.1 จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัย
ภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรนั้นเองวา ปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบ
หรือจุดเดนขององคกรที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการ
เสริมสรางความเข็มแข็งขององคกร 

4.3.2.1.2 จุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัย
ภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรน้ันๆ เองวา ปจจัยภายในองคกรท่ีเปนจุดดอย ขอ
เสียเปรียบขององคกรท่ีควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร 

4.3.2.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  ภายใตการประเมิน
สภาพแวดลอมภายนอกองคกรนั้น สามารถคนหาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานของ
องคกรที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคม 
สภาพแวดลอมทางการเมือง และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีทั้งในและระหวางประเทศที่
เก่ียวกับการดําเนินงานขององคกร 

4.3.2.2.1 โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะห
วาปจจัยภายนอกองคกร ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบประโยชน ทั้งทางตรงและทางออมตอ
การดําเนินการขององคกรในระดับมหาภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสราง
ใหหนวยงานเข็มแข็งข้ึนได 

4.3.2.2.2 อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวา
ปจจัยภายนอกองคกรปจจัยใดท่ีสามารถสงผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะกอใหเกิดความ
เสียหายทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งองคกรควรหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมีความ
แข็งแกรงพรอมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได  

4.3.2.3 ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม เม่ือไดขอมูลเกี่ยวกับ 
จุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดวยการ
ประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ใหนําจุดแข็ง-จุดออนภายในมา
เปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูวาองคกร กําลังเผชิญสถานการณเชนใด
และภายใตสถานการณเชนนั้น องคกรควรจะทําอยางไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห SWOT 

ดังกลาวนี้ องคกรจะอยูในสถานการณ 4 รูปแบบดังน้ี  

4.3.2.3.1 สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณนี้ เปน
สถานการณที่พึ่งปรารถนาที่สุด เนื่องจากองคกรคอนขางจะมีหลายอยาง ดังนั้น ผูบริหารของ
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องคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก (aggressive - strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมา
เสริมสรางและปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดมีหาประโยชนอยางเต็มที่  

4.3.2.3.2 สถานการณที่ 2 (จุดออน-ภัยอุปสรรค) สถานการณนี้เปน
สถานการณท่ีเลวรายท่ีสุด เน่ืองจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหา
จุดออนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ  กลยุทธการตั้งรับหรือปองกันตัว 
(defensive strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคกรเกิดความสูญเสียที่นอยที่สุด  

4.3.2.3.3 สถานการณที่ 3 (จุดออน-โอกาส) สถานการณองคกรมีโอกาส
เปนขอไดเปรียบดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปน
จุดออนอยูหลายอยางเชนกัน ดังนั้น ทางออกคือ  กลยุทธการพลิกตัว (turnaround-oriented 

strategy) เพ่ือขจัดหรือแกไขจุดออนภายในตางๆ ใหพรอมท่ีจะฉกฉวยโอกาสตาง ๆ ที่เปดให 
4.3.2.3.4 สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณนี้เกิดข้ึนจาก

การที่สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็ง
หลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือก
กลยุทธการแตกตัว หรือขยายขอบขายกิจการ (diversification strategy) เพื่อใชประโยชนจาก
จุดแข็งท่ีมีสรางโอกาสในระยะยาวดานอื่นๆ แทน  

4.3.3 ขอพิจารณาในการวิเคราะห SWOT มีดังน้ี 

4.3.3.1 ควรวิ เคราะหแยกแยะควรทําอยางลึก ซ้ึง  เพื่ อใหไดปจจัยที่ มี
ความสําคัญจริงๆ เปนสาเหตุหลักของปญหาที่แทจริง กลาวคือ เปนปจจัยที่มีประโยชนในการ
นําไปกําหนดเปนนโยบาย ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดกลยุทธที่จะทําใหองคการบรรลุ
เปาหมายท่ีเปนผลลัพธขั้นสุดทาย (result) ไดจริง 

4.3.3.2 การกําหนดปจจัยตางๆ ไมควรกําหนดของเขตของความหมายของ
ปจจัยตางๆ ไมวาจะเปน จุดออน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ใหมี
ความหมายคาบเกี่ยวกัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตัดสินใจ และชี้ชัดวาปจจัยที่กําหนดขึ้นมานั้น
เปนปจจัยในกลุมใด ทั้งนี้เพราะปจจัยที่อยูตางกลุมกัน ก็ตองสมควรที่จะนําไปกําหนดกลยุทธที่
ตางกันออกไป 

4.3.4 ขอดี – ขอเสีย ของการทํา SWOT Analysis   

4.3.4.1 ขอดี เทคนิคการวิเคราะห SWOT ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการ
วิเคราะหสถานการณตางๆ ทั้งทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ เน่ืองจากเปนเทคนิคที่เขาใจ
งาย ไมซับซอน ใหความสะดวกเปนอยางมาก สําหรับผูที่นํา SWOT มาใชและสามารถนําไป
ประยุกตใชในสถานการณดานตางๆ มากมาย เชน  
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การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลายๆ ทาง  
การกําหนดความสําคัญกอนหลังของเหตุการณ  
การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิดขึ้น  

การวิเคราะหและแกปญหาในการดําเนินการ  
การวิเคราะหโครงการเร่ิมใหม  
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน  

การสรางกระบวนการเรียนรูใหม ฯลฯ  

4.3.4.2 ขอเสีย ของการใช SWOT ก็มีอยูไมนอยเชนกัน เม่ือเปรียบเทียบกับ
ประโยชนและความหลากหลายในการประยุกตใชงาน เชน 

โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของขอมูลที่นํามาใชวิเคราะห ทักษะ 
ประสบการณ และความเขาใจในความรูพื้นฐานของเทคนิค SWOT ของผูวิเคราะห 

ตองทบทวน SWOT เปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพวา เหตุการณและปจจัย
ตางๆ ที่นํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแลวหรือไม  (ดํารงค 
วัฒนา, 2554) 

4.4 TOWS Matrix (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ, 2553) 
หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และขอจํากัดแลว ก็จะนํามาขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธ 
แบบแมตริกซโดยใชตารางท่ีเรียกวา TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เปนตารางการ 
วิเคราะหที่นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดออกมาเปนกลยุทธประเภทตางๆ 

ในการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธ 
นั้น จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

4.4.1 การระบุ จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และขอจํากัด  โดยที่การประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนการระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการ 
สวนการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนโอกาสและขอจํากัดจะเปนการประเมินภายนอกองคการ 
กลาวไดวา ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่ละเอียดในทุกแงมุม เพราะ
ถาวิเคราะหไมละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการกําหนดกลยุทธที่ออกมาจะขาด
ความแหลมคม 

4.4.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด 
จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคู 
ดังกลาว ทําใหเกิดกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
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4.4.2.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธใน
เชิงรุก ตัวอยาง กรมธนารักษ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ
ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายไดจากการผลิตเหรียญได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนด
กลยุทธในเชิงรุก คือ กลยุทธการรับจางผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและตางประเทศ 

4.4.2.2 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธ
ในเชิงปองกัน ทั้งนี้เนื่องจากองคการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการก็เจอกับสภาพแวดลอมที่
เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งแวดลอมท่ีเปน
ขอจํากัดจากภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการปองกัน
ขอจํากัดท่ีมาจากภายนอกได ตัวอยาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ เปน
มหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสการศึกษาใหแกประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีขอจํากัด คือ 
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไมเพียงพอท่ีจะสามารถจัดตั้งหนวยงานของ
ตนเองอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธเชิงปองกัน คือ กลยุทธ
การสรางความรวมมือกับโรงเรียนในพื้นท่ีทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

4.4.2.3 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธใน
เชิงแกไข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหมๆ มาใชในการแกไขจุดออนที่
องคการมีอยูได ตัวอยาง ระบบราชการมักมีจุดออน คือ มีขั้นตอนการทํางานที่ยาว ใชเวลามาก 
ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช 
ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธเชิงแกไข คือ กลยุทธการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของราชการให
มากข้ึน (e-Administration) 

4.4.2.4 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธ 
ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกท่ีองคการไมสามารถ
ควบคุมได ตัวอยาง ประเทศไทย จุดออน คือ ตองนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ ประกอบกับ
พบขอจํากัด คือ ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งหมดนํามากําหนดกลยุทธในเชิง
รับ คือ กลยุทธการรณรงคประหยัดพลังงานทั่วประเทศอยางจริงจัง และกลยุทธการหาพลังงาน
ทดแทนที่นําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศท่ีมีอยูมาใชมากข้ึน 
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5. ยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

5.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
5.1.1 สรุปสาระสําคัญทิศทางและยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 

การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเม่ือป 2504 
จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณและเงื่อนไข 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในชวงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การพัฒนาประเทศอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน จึงเปนจุดเปล่ียน
กระบวนทัศนของการวางแผนที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส 
“เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองครวม” และเร่ิมใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวน
รวมของภาคีการพัฒนา ตอมาในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ไดนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ 

ผลการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตลอดระยะเวลาเกือบ 
50 ปที่ผานมา สามารถสรางความเจริญกาวหนา ยกระดับการพัฒนาประเทศไทยจากที่เคยอยู
ในกลุมประเทศดอยพัฒนาไปอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและ
รายไดดีขึ้น มีอายุยืนยาว และมีการศึกษาสูงขึ้น ในชวงเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนอยาง
กวางขวาง กระบวนการจัดทําแผนจึงจําเปนตองศึกษาวิเคราะหสถานการณตางๆ เพื่อใช
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และคํานึงถึงความสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

5.1.2 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสรางภูมิคุมกันการพัฒนา
ประเทศ  

ผลการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 7 มีขอสรุปวา เศรษฐกิจ
กาวหนา สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการวางแผนในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยยึดแนวพระราชดํารัส 
“เศรษฐกิจพอเพียง” และตอเนื่องมาในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ 10 การประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีความกาวหนา ภาคสวนตางๆ 
ไดนําไปปฏิบัติกวางขวางขึ้น ภาครัฐ กําหนดเปนนโยบายและแนวการปฏิบัติ ภาคธุรกิจเอกชน 
ประยุกตใชในมิติการผลิต การลงทุนที่ใชวัตถุดิบในประเทศและภูมิปญญาทองถิ่น ผลิตสินคาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การบริหารธุรกิจที่เนนความพอประมาณ ประหยัด มีการวิจัย และแบง
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ผลกําไรคืนสูสังคมและพนักงาน สถาบันวิชาการ เรงสรางองคความรู จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอน การฝกอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาคเกษตร ใชรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหมอยางแพรหลาย ทําใหประชาชนพอมีพอกิน 
ลดรายจาย สรางรายได พึ่งตนเอง และเกิดความมั่นคง ชุมชนเนนการมีสวนรวม การพึ่งตนเอง 
พัฒนาวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ครอบครัว มีสัมพันธภาพและการพึ่งพิงตนเองดีขึ้น รายได
พอเพียง ที่อยูอาศัยม่ันคง ประชาชนนอมนําไปเปนแนวทางการดําเนินชีวิต  

แตยังไมเพียงพอตอการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึน
รวดเร็วและมีแนวโนมรุนแรงขึ้นในอนาคต ดังนั้น การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในชวงตอไป นอกจากจะตองเรงผลักดันใหภาคสวนตางๆ นอมนําไปประยุกตใชอยางกวางขวาง
แลว ตองใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงไปสูการเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม และการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนใหสามารถใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นําไปสู
ความคิดสรางสรรค อันเปนพื้นฐานท่ีจําเปนตอการสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในทุกมิติเพื่อปองกัน
ปจจัยเสี่ยงตางๆ และวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

5.1.3 การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สูการ
ปฏิบัติ 

หลักการ การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรมจะตองดําเนินการบนหลักการสําคัญ 4 ประการ ไดแก  

5.1.3.1 สังคมไทยยอมรับและใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนกรอบทิศทาง
หลักในการพัฒนาประเทศ ภาคีการพัฒนาเขาใจบทบาทของตนเองในการรวมพัฒนาอยาง
ชัดเจน  

5.1.3.2 กระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่โดยตรง โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ 
ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุด
เช่ือมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูระดับประเทศ และระดับประเทศสูชุมชน  

5.1.3.3 ใชปจจัยดานองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรคในการขับเคลื่อนการ 

5.1.3.4 ใชกลไกและเคร่ืองมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

5.1.4 แนวทางการขับเคล่ือนแผนฯ สูการปฏิบัติ  มุ งสร างความเขาใจใน
วัตถุประสงคของแผนพัฒนาฯ ใหเกิดการยอมรับ พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการแปลง
แผนฯ ไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสม อาทิ จัดทํากรอบแนวทางการผลักดันการแปลงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 สูการปฏิบัติเผยแพรสูภาคีการพัฒนา เกิดความรวมมือในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจัง จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ฉบับประชาชนที่เขาใจงาย เผยแพรและสรางความ
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เขาใจกับภาคีการพัฒนาอยางทั่วถึง ผานสื่อสารมวลชนทุกแขนง จัดทํากระบวนการมีสวนรวม
ของภาคีการพัฒนาตางๆ ผานเวทีประชาคม เวทีเสวนาสาธารณะ การประชุม /สัมมนา การ
ประชาสัมพันธในหลายรูปแบบอยางตอเนื่องเพ่ือใหทุกภาคสวนเขาใจในเนื้อหาสาระของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่มุงสูจุดมุงหมายเดียวกัน และ
มีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางกวางขวาง พรอมทั้งผสมผสานและสอดแทรกไวในแผนปฏิบัติ
การของหนวยงานภาครัฐในสวนกลาง และกระจายลงสูระดับพื้นที่อยางเปนขั้นเปนตอน รวมถึง
การประสานความรวมมือกับภาคีการพัฒนาตางๆ เชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
องคกรพัฒนาเอกชน ประสานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตางๆ อยางตอเนื่อง จัดทํา
ระบบการติดตามประเมินผลและสรางตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใชกํากับการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.1.5 กระบวนการขับเคลื่อน เปนการแปลงแผนอยางเปนขั้นเปนตอนและเชื่อมโยง
กัน ตั้งแตการแปลงทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และตัวชี้วัดความสําเร็จ ลงสูแผนและยุทธศาสตรระดับตางๆ ไดแก แผนการบริหารราชการ
แผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวงและกรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนชุมชน 
ผานการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการบูรณา
การการบริหารจัดการของหนวยงานกลางทั้งสํานักงบประมาณ ก.พ.ร. และ สศช.  ใหสามารถ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สูการปฏิบัติอยางจริงจัง และใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ 

5.1.6 กลไกการขับเคล่ือน ใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคล่ือนแผนฯ ทั้งกลไกระดับชาติ และกลไกอื่นๆ เกิดการมีสวนรวมขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 มากขึ้น โดย สศช. ภายใตการกํากับของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ทําหนาที่ประสานการขับเคล่ือนแผนฯ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาใน
ภาพรวมกับภาคีการพัฒนา คณะกรรมการระดับชาติ และคณะกรรมการอื่นๆ ทั้งในสวนกลาง
และพื้นที่ ปรับปรุงกลไกที่มีอยูในภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งและมีพลัง และใหกลไกระดับ
จังหวัดเปนจุดเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่   

5.1.7 บทบาทภาคีการพัฒนา มุงพัฒนาบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาบทบาทและสราง
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินงานรวมกัน ดังน้ี 

5.1.7.1 มุงเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคีตางๆ สามารผลักดันและดําเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดอยางเหมาะสม โดยพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนใหมีความพรอมดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุไว
อยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหเอื้อตอการบริหารจัดการ เปดโอกาสใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาทองถิ่น เปนเครือขายกับทองถิ่นใกลเคียงในการพัฒนาพื้นที่ 
และปรับโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
การพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น ปรับบทบาทภาครัฐเนนหนาท่ีอํานวยความสะดวกและประสานความ
รวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ และปรับทัศนคติขาราชการใหมุงบริการและดูแลประชาชน
อยางสมํ่าเสมอและเปนธรรมในทุกระดับ ปรับแนวคิดภาคเอกชนใหทํางานรวมกับภาคชุมชน 
และองคกรพัฒนาเอกชนไดอยางเปนพันธมิตร โดยมีภาครัฐเปนผูประสานประโยชนใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น สงเสริมใหสื่อพัฒนาบทบาทการเปนสื่อกลางเผยแพรขอมูล
ขาวสารเชิงสรางสรรคสังคม และเปนสื่อสาธารณะที่มุงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 

5.1.7.2 สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินงานภายใตบทบาทภาคีการ
พัฒนาตางๆ เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกระดับ โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ตางๆ ใหทันสมัย ลดความซํ้าซอนและขอจํากัด สามารถสรางบรรยากาศใหการทํางานรวมกัน
ของภาคีตางๆ ดําเนินไปอยางมีสัมฤทธิผล เปดพ้ืนที่สาธารณะใหทุกภาคีทั้งองคกรอิสระที่ตั้ง
โดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายเฉพาะ และองคกรตามธรรมชาติ ตลอดจนภาคีอื่นๆ ใชประโยชนใน
การจัดเวทีสานเสวนา ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือในการ
สื่อสารและสรางความสัมพันธ ทําใหขอมูลขาวสารตางๆ เลื่อนไหลระหวางภาคีการพัฒนา 
สามารถสรางความเขาใจไดอยางถูกตองตรงกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2553) 

5.2 ยุทธศาสตรประเทศไทย (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2556) 
เปนแนวทางการขับเคล่ือนเพื่เพิ่มศักยภาพของประเทศไทยใหมีขีดความสามารถใน

การแขงขันที่สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมการเติบโตอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ประสานใหทุกหนวยงานทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคสังคมตางๆ เขาใจและเขารวมใน
การพัฒนาประเทศ พัฒนาบุคลากร โดยมีเปาหมายไปสูอนาคตที่ม่ันคง ยั่งยืน และสมดุลของ
ประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
โครงสรางพื้นฐาน พลังงาน และ ICT เพ่ือทําใหเกิดการเช่ือมโยงทั้งภายในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมลํ้า 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับสมดุลและการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 

2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 15-29) 
กระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรางโอกาสทางการศึกษา

ใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพ มีความพรอมท้ังทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู
คุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง 
และตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ  จึงได จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

5.3.1 วิสัยทัศน 
“คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทา

ทัน ในเวทีโลก” 

5.3.2 พันธกิจ 
5.3.2.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูสากล 

5.3.2.2 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 

5.3.2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริม
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

5.3.3 วัตถุประสงค 
5.3.3.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอ 

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

5.3.3.2 เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
การแขงขันของประเทศ 

5.3.3.3 เพื่อสรางองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ อยางยั่งยืน 

5.3.3.4 เพ่ือใหคนไทยไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5.3.3.5 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

5.3.4 ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนา ที่

กําหนดไว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังน้ี 

5.3.4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 
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5.3.4.2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

5.3.4.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

5.3.4.4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

5.3.4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

5.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบวาระแหงชาติ  (พ.ศ. 2551-

2555)  

สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการวิจัยและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ.2551-2555) เสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
ไดรับมติเห็นชอบในหลักการ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

5.4.1 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให
คนไทยเปนคนดี มีความรู และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยาง
เปนระบบ และแกปญหาได มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการแขงขัน 

5.4.2 เปาหมายในป 2555 

5.4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ทดสอบระดับชาติคะแนนเฉล่ียสูงกวารอยละ 55 

5.4.2.2 ผูจบการศึกษาอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เปนที่พึงพอใจของผูใช 
และมีงานทําภายใน 1 ปหลังจากจบการศึกษามากกวารอยละ 90 

5.4.2.3 สถานศึกษาในทุกระดับ/ประเภท ไดมาตรฐานตามเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มากกวารอยละ 50 

5.4.2.4 อันดับความสามารถดานการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติ โดย
สถาบันพัฒนาการจัดการระหวางประเทศ (IMD) ของไทยไมเกินอันดับท่ี 40 ใน 60 ประเทศ 

5.4.3 ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.4.3.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

5.4.3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา 

5.4.3.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
5.4.3.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
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5.4.3.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา 
5.4.3.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม 

5.4.4 มาตรการเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 
5.4.4.1 ดานการพัฒนาผูเรียน 

5.4.4.1.1 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมอยางนอย 1 ป
กอนเขาเรียน ป.1 

5.4.4.1.2 เรงทบทวนเกณฑการจบหลักสูตรแตละชวงชั้นและระบบการ
เรียนแบบหนวยกิต รวมทั้งพิจารณาระบบท่ีไมมีตกซ้ําชั้นที่ใหมีการสอบซอมเสริมแทน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผูเรียนเปนสําคัญ 

5.4.4.1.3 จัดใหมีศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือ
การศึกษาและการทํางาน 

5.4.4.2 ดานการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
5.4.4.2.1 ขอคืนอัตราเกษียณ และเกษียณกอนกําหนด (early retire) และ

วงเงินใหแกกระทรวงศึกษาธิการในอัตรารอยละ 100 ภายใน 5 ป 
5.4.4.2.2 ยกเลิกระบบครูอัตราจาง และจัดใหมีระบบคัดสรรครูที่มีคุณภาพ

เพื่อรับบรรจุเปนขาราชการครู รวมทั้งปรับเกณฑกําหนดอัตราครูโดยพิจารณาจากภาระงานที่
ชัดเจนรวมดวย 

5.4.4.2.3 จัดใหมีสถาบันเฉพาะทางดานการผลิต และพัฒนาครู เปน 

National Institute of Education กระจายอยูทุกภูมิภาค ในลักษณะเครือขาย ทําภารกิจดาน
ผลิตครูใหม พัฒนาครูประจําการ และวิจัยเพื่อความเปนเลิศในดานวิชาชีพครู โดยจัดการเรียน
การสอนถึงระดับปริญญาเอกและมีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับอยางครบถวน 

5.4.4.3 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
5.4.4.3.1 เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรในลักษณะ Nation Education 

Network โดยเชื่อมโยงทั้ง MOE-Net, Uni-net และเชื่อมโยงไปสู ETV หรือวิทยุโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา และเรงจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการผลิตบทเรีบยและเนื้อหา
สาระเพื่อการเรียนรู 

5.4.4.3.2 กําหนดเปาหมายสัดสวนนักเรียน นักศึกษา : คอมพิวเตอร ใน
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

5.4.4.4 ดานการจัดระบบการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา 
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5.4.4.4.1 สงเสริมสถานศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อนํา
ผลมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยใหนําผลการทดสอบระดับชาติ (NT) และ O-net 
มาประกอบดวย 

5.4.4.4.2 จัดระบบคูปองเ พ่ือส ง เสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสํ าหรับ
ผูดอยโอกาส 

5.4.4.4.3 มียุทธศาสตรการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่ (Area-based total reform) 

โดยเฉพาะการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและโรงเรียนชายแดน 
5.4.4.5 ดานการสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา 

5.4.4.5.1 สงเสริมสถานศึกษาที่มีความพรอม พัฒนาเปนองคการมหาชน 

5.4.4.5.2 สงเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
บทบาทนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการบริหารและจัดการอุดมศึกษามากข้ึน โดยมี
องคกรข้ึนมารองรับ 

5.4.4.6 ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม 

5.4.4.6.1 รัฐกําหนดนโยบายและเปาหมายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนเอกชน 
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรสังคมตางๆ เขามารวมจัดการศึกษา 

5.4.4.6.2 ทบทวน ปรับแกไขกฎระเบียบเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) เขามาสนับสนุนการศึกษาที่ไมไดจัดโดย อปท. ได 

5.4.4.6.3 ใหมีการประมวลความตองการของสถานศึกษาและมีกลไกการ
สื่อสาร รณรงคในเชิงรุกใหประชาชนทั่วไปรูถึงความตองการ เพื่อสนับสนุนและบริจาคสื่อ วัสดุ 
อุปกรณตางๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) 

5.5 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 1-18) 

กระทรวงศึกษาธิการได กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555 – 2558 
โดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางมุงกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมทั้งใน
เมืองและชนบท บนพื้นฐานที่วาประชาชนที่เขมแข็งและมีความรูคือทุนที่มีพลังในการตอสูกับ
ความยากจนโดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็กเยาวชนผูพิการและผูดอยโอกาสทุกคนให
เทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบทตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และเทียบเทาพัฒนา
ความเปนพลเมืองโลกท่ีทันสมัยมีทักษะหลากหลายมีความสามารถในการแขงขันสูตลาดโลก
โดยบรูณาการการจัดการศึกษา ภายใต 7 ประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญ อันไดแก 

5.5.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุงเนนเปาหมายคือ
นักเรียนเปนศูนยกลาง 

5.5.2 การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม 
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5.5.3 การปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 
5.5.4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและการฝกอาชีพใหสอดคลอง

กับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5.5.5 การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ 

5.5.6 การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ 
5.5.7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรี

ประชาคมอาเซียน 

โดยมีกรอบแนวคิดหลักของของคุณภาพและความเทาเทียมรวมทั้งการนําเทคโนโลยีมา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนตองมุงเนนหลักการในการดําเนินงานประกอบดวย 

โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสามารถไดรับการศึกษา
อยางเทาเทียมกัน 

โอกาสในการเขาถึงแหลงทุนผูเรียนสามารถเขาเรียนไดโดยขึ้นกับฐานะของ
ผูปกครอง 

โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะผูเรียนทุกคนสามารถเติบโตไดในโลกที่เปน
จริงผานการเรียนรูบนฐานกิจกรรม (Activity-Based Learning) 

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยโดยใชเทคโนโลยีสื่อ อิเล็กทรอนิกสหองสมุดพิพิธภัณฑหอศิลปศูนยวัฒนธรรมและ
แหลงเรียนรูตางๆ 

ดังน้ันยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจึงยึดแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการเพื่อนําหลักการสู
การปฏิบัติดังนี ้

1. คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผูเรียน 

2. พัฒนาและยกระดับองคความรูและกระบวนการเรียนการสอนใหทัดเทียมอารยะ
ประเทศดวยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม 

3. มุงสูเปาหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับศักยภาพให
แขงขันไดในระดับสากล 

5.6 ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปงบประมาณ 2556 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) 

5.6.1 วิสัยทัศน สพฐ. ปงบประมาณ 2556 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกรหลักขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหไดมาตรฐาน สากล และสูงเทียบเทาคาเฉล่ียของโลก 
ภายในป 2563 รวมท้ังลดชองวางของโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
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5.6.2 พันธกิจ ปงบประมาณ 2556 

พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสาคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรู มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสูคุณภาพ
ระดับสากล 

5.6.3 เปาประสงค : 
5.6.3.1.ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู

ความเปนเลิศ 

5.6.3.2.ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษา ขั้นพื้นฐานตั้งแต
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

5.6.3.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

5.6.3.4. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งตาม
หลักธรรมาภิบาลและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5.6.3.5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ
การพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและม่ันคง 

5.6.4 กลยุทธ สพฐ. 
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
กลยุทธที่ 2 : ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเปนชาติไทยและ

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 3 : ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธที่ 4 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความ
รวมมือกับองคกรสวนทองถิ่น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 6 : พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

5.6.5 จุดเนน สพฐ. ป พ.ศ. 2556 
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เพื่อมุงสูวิสัยทัศนที่กาหนด สพฐ. จึงกําหนดปจจัยความสําเร็จ 4 ประการ (จุดเนน 
4 ปจจัยสูความสําเร็จ) 

5.6.5.1 มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล 

5.6.5.2 มุงลดชองวางทางการศึกษา 
5.6.5.3 คณะครูและผูบริหารโรงเรียนมีศักยภาพอยางสูงดานการจัดการเรียนรู 
5.6.5.4 สพท.ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางเขมแข็ง 

5.6.6 จุดหมายปลายทาง 
5.6.6.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
5.6.6.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.6.6.3 มาตรฐานการประเมินภายนอก 

5.6.6.4 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
5.6.6.5 ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.6.7 ยุทธศาสตรสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงกําหนดกรอบแนวคิดวาการศึกษา
จะตองเปนไปเพื่อการพัฒนาประเทศดังนั้นผลผลิตของการศึกษาจะตองนําไปสูการเตรียม
ประชาชนคนไทยในอนาคตที่มีความเปนไทยมีความรูความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
กาวสูความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่ สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการปพ.ศ. 2556 กลาวคือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุงเนนเปาหมาย
นักเรียนเปนศูนยกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปครูเพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝกอาชีพให

สอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน  



 
 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบยทุธศาสตรที่เกี่ยวกับการศึกษาทีใ่ชในการทบทวนวรรณกรรม เพื่อพฒันายุทธศาสตร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา
สูอาเซียน 

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา
ไทยสูระดับโลก 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2551-2555 

นโยบายและยทุธศาสตร
การศึกษาแบบมุงอนาคต
เพื่อเด็กและเยาวชนไทย 

ยุทธศาสตรเชงิรุกดาน
ความรวมมอืกับ
ตางประเทศ 

แนวโนมการศึกษาใน
ศตวรรษที่21 

การปฏิรปูการศึกษา
รอบสอง 

แผนการศึกษา
แหงชาติ 

ยุทธศาสตร
อุดมศึกษาไทยตอ
การเปดเสรกีารคา 

สํานกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

คําเพชร ภูริปริญญา สํานกัเลขาธกิารสภา
การศึกษา 

จุฬาภรณ มาเสถียรวงศ สํานกัความสัมพันธ
ตางประเทศ 

นโยบายของสหภาพ
ยุโรป 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตอตระกูล อุบลวัตร 

1) การเพิม่ขีด
ความสามารถของ
บัณฑิตใหมีคณุภาพ
มาตรฐานในระดับสากล 

1) ยุทธศาสตรเพื่อ
เสรมิสรางสรางคณุคาเพื่อ
ความเปนเลิศในภารกิจ
หลักของ
สถาบนัอุดมศึกษาและเปน
องคกรอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาคณุภาพผูเรยีน 

 

ยุทธศาสตรเมืองแหงการ
เรียนรู 
 

การพัฒนาประเทศไทย
เปนศูนยกลางการศึกษา
ในกลุมประเทศเพื่อน
บาน 

 

1.การเนนการสงเสริมให
นักเรียนทุกคนไดรบัการ
พัฒนาความสามารถที่
จําเปนตอสังคมแหง
ความรูที่เปลีย่นแปลง 
อยางรวดเร็ว 

1.คนไทยและ
การศึกษาไทยมี
คุณภาพและได
มาตรฐานระดับสากล 

 

พัฒนาคนอยางรอบ
ดานและสมดลุเพื่อ
เปนฐานหลกัของการ
พัฒนา 
 

ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการ 
 

2) การพัฒนาความ
เขมแข็งของ
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาประชาคมอาเซยีน 

 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนา 
คุณภาพครู คณาจารย 
และบคุลากรทางการ
ศึกษา 
 

ยุทธศาสตรทักษะชีวติ
ศึกษา 
 

การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

 

2. มุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรูที่มีคณุภาพแก
นักเรียนทุกคน ทั้งยงั
รวมถึงการจดัการศึกษา
ระดับปฐมวยัใหแกเดก็
เล็กอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน 

คนไทยใฝรู :  
สามารถเรยีนรู 
ไดดวยตนเอง  
รักการอานและ 
แสวงหาความรู 
อยางตอเนื่อง 
 

สรางสังคมไทยใหเปน
สังคม คณุธรรม  
ภูมิปญญาและการ
เรียนรู 
 

พัฒนาอาจารยและ 
บุคลากร 
 

3) การสงเสริมบทบาท
ของอุดมศึกษาไทยใน
ประชาคมอาเซียน 

3) ยุทธศาสตรการ
ประกอบ 

การของมหาวิทยาลยั 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนา 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตรการศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 

การสนับสนุนการเปน
หุนสวนและการสราง
เครือขายทางการศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ 

 

3.ปรับปรุงและพัฒนา
ครูผูสอน บคุลากรทาง 
การศึกษาดวยการ
พัฒนาหลักสูตรครูใหมี
คุณภาพ 

ที่ดีและครบถวนยิง่ขึ้น  

คนไทยใฝด:ี  

มีคณุธรรมพื้น 
ฐาน มีจิตสํานกึ 

และคาํนิยม 

ที่พึงประสงค 
เห็นแกประโยชน 

พัฒนสภาพแวดลอม 

ของสังคมเพื่อเปน
ฐานในการพัฒนาคน
และสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญา
และการเรยีนรู 

คุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบยทุธศาสตรที่เกี่ยวกับการศึกษาทีใ่ชในการทบทวนวรรณกรรม เพื่อพฒันายุทธศาสตร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตรอุดมศึกษาสู
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา
ไทยสูระดับโลก 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2551-2555 

 

นโยบายและยุทธศาสตร 
การศึกษาแบบมุงอนาคต 

เพื่อเด็กและเยาวชนไทย 

ยุทธศาสตรเชงิรุกดาน 
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ 

 

แนวโนมการศึกษาใน 

ศตวรรษที่21 

 

การปฏิรูปการศึกษา 
รอบสอง 
 

แผนการศึกษา
แหงชาติ 

 

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา
ไทยตอการเปดเสรี
การคา 
 

 4) ยุทธศาสตร 
การสรางเครือขาย 

ทางวิชา 
การทั้งภายในประเทศ 

และตางประเทศ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การจัดระบบการ 
ศึกษาทีส่งผล 

ตอคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ 
สรางความเขมแข็ง 
ของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตรการจัดการแบบ 

มุงอนาคต 

 

  สวนรวม  
มีจิตสาธารณะ 
มีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 

คนไทยคิดเปน  
ทําเปน  
แกปญหาได:  
มีทักษะในการ 
คิดและปฏิบัติ มี
ความสามารถ 

ในการแกปญหา 

 ตนทุนการจัด
การศึกษา 
 

  ยุทธศาสตรที่ 6  
การสงเสรมิการ 
มีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน 

ของสังคม 

     พัฒนาความสามารถ
ภาษาตางประเทศ 

        เอกลกัษณความเปน
ไทย 

        สรางภาพลักษณ 
อุดมศึกษาไทย 
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6. แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูศตวรรษท่ี 21 

6.1 คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (พูนภัทรา พูลผล, 2555) 
การเตรียมความพรอมใหนักเ รียนในศตวรรษที่ 21 อาศัยการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการมีวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายท่ีชัดเจน ผูเรียนจะตองมีความรูที่จําเปน
ในการใชชีวิตและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูและทักษะเพื่อใหสามารถการใชชีวิต การ
ทํางาน ดํารงชีพอยูไดกับภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปจจุบัน ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ควร 

6.1.1 มีคุณธรรมกํากับใจ เปนคนดีมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ 
6.1.2 เปนผูมีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีความเพียรพยายามที่จะแสวงหาความรูใหถึงสุด

ขอบความรูท่ีสามารถเขาถึงได 
6.1.3 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษาไดอยาง

เช่ียวชาญ 

6.1.4 มีพื้นฐานและทักษะการคํานวณที่ดี และมีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร
และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.1.5 สามารถเลนดนตรีและกีฬาเปนอยางนอย 1 ชนิด 

6.1.6 สามารถจัดการใจและมีวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

6.1.7 พรอมเผชิญปญหาและสามารถเลือกวิธีแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

6.2 คุณลักษณะของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2555) 
6.2.1 ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถสําหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 เครื่องมือและกลยุทธการเรียนการสอนไปสู การปฏิบัติในช้ันเรียนของพวกเขา 
6.2.2 การเรียนการสอนมที่มุงเนนการทําโครงงาน 

6.2.3 แสดงใหเห็นวามีความรูความเขาใจในเรื่องจริงสามารถเพ่ิมการแกปญหาการ
คิดเชิงวิพากษและอื่นๆ ทักษะในศตวรรษที่ 21 

6.2.4 ชวยใหมืออาชีพในชุมชนเปนแหลงเรียนรู สําหรับครูที่ 21 วารูปแบบชนิด
ของการเรียนรูในหองเรียนท่ีดีที่สุดสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน 

6.2.5 การพัฒนา ความสามารถในการระบุตัวตนของนักเรียนโดยครูมีรูปแบบการ
เรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งรูจุดแข็งและจุดออนของผูเรียน 

6.2.6 ชวยใหครูพัฒนาความสามารถในการใชกลยุทธตางๆ เชนการประเมินผลการ
เรียนการสอน ถึงนักเรียนที่มีความหลากหลายและสรางสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนความ
แตกตางการเรียนการสอนและการเรียนรู 

6.2.7 รองรับการประเมินผลอยางตอเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรียน
ศตวรรษที่ 21 
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6.2.8 สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชนของผูปฏิบัติงานโดยการหันหนา
เขาหากันการสื่อสารเสมือนและผสม 

6.2.9 ใชรูปแบบความเปนอันหนึ่งหันเดียวกันและความยั่งยืนของการพัฒนา
วิชาชีพ 

6.3 การบริหารจัดการสภาพแวดลอมเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) 

6.3.1 สรางการเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ สนับสนุนความตองการของมนุษยและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

6.3.2 สนับสนุนการเรียนรูชุมชนมืออาชีพที่ชวยใหการศึกษาเพื่อการทํางานรวมกัน
แบงปนแนวทางปฏิบัติที่ดีและบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติในช้ันเรียน 

6.3.3 ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูในงานที่เกี่ยวของในโลกศตวรรษที่ 21 แวดลอมจริง 
เชน ปฏิบัติจรงิหรือผานการทํางานท่ีใชตามโครงการหรืออื่นๆ  

6.3.4 เรียนรูการใชเครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอยางมีคุณภาพ รูจักการ
ทํางานสําหรับการเรียนรูเปนกลุมทีมและรายบุคคล 

6.3.5 สนับสนุนการติดตอกับชุมชนและการมีสวนระหวางตางชาติในการเรียนรู
โดยตรงและออนไลน 

6.4 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

6.4.1 สอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแยกกัน ในบริบทของวิชาหลักและ รูปแบบสห
วิทยาการในศตวรรษที่ 21 

6.4.2 มุงเนนไปที่การใหโอกาสสําหรับการใชทักษะในศตวรรษที่ 21 ในเนื้อหาและ
วิธีการตามความสามารถในการเรียนรู 

6.4.3 ชวยใหวิธีการเรียนรูนวัตกรรมที่บูรณาการการใชเทคโนโลยีสนับสนุน
แนวทางเพิ่มเติมในการใชปญหาเปนฐาน และทักษะการคิดขั้นสูง 

6.4.4 สนับสนุนใหรวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปญญาชาวบาน แหลงเรียนรูนอก
หองเรียน 

6.4.5 รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทั้งมีคุณภาพสูง การทดสอบมาตรฐาน
ที่มีคุณภาพสูงพรอมกับการประเมินผลในช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

6.4.6 เนนขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ถูกฝงลงใน
การเรียนรูในชีวิตประจําวัน 

6.4.7 การประเมินการใชเทคโนโลยีใหมีความสมดุล ความชํานาญนักเรียนซึ่งเปน
การวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 
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6.4.8 ชวยใหการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่แสดงใหเห็นการเรียนรูทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการศึกษาและการทํางานในอนาคต 

6.4.9 ชวยใหมาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาในระดับที่สูง
ประเมินถึงสมรรถนะของนักเรียนดานทักษะในศตวรรษที่ 21 

 
7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 

7.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษาการพัฒนามาตรฐานและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนของโรงเรียนนํารองที่เขารวมในโครงการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
จํานวน 82 แหง และสัมภาษณเชิงลึกนักเรียนและครูในสถาบันการศึกษาของอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศที่เขารวมประชุมโครงการที่ประเทศไทย แลวทําการพัฒนายุทธศาสตรจากขอมูลที่ได 
ผลจากการศึกษาพบวายุทธศาสตรมีความเหมาะสมในระดับมากและมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง แบงเปน 4 ยุทธศาสตรหลักไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 1พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน  
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ในการจัด

การศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย  
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) 
7.1.2 การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย ในการรองรับนโยบายการ

พัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน โดย สํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และศูนยวิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (2551) ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับความพรอมในดาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ดวยการสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาจํานวน 282 คน พบวา ประเทศไทยยังไมมีนโยบายท่ีชัดเจนเพียงพอ  ทําใหขาด
ความพรอมท้ังทางดานหลักสูตร งบประมาณ บุคลากร สถานที่ และทรัพยากรทางการศึกษา
อื่นๆ รวมไปถึงการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบานที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย และความยุงยากเกี่ยวกับการตรวจคนเขาเมืองทั้งในเรื่องการขอวีซาและการตออายุ 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 2551) 

7.1.3 วรพจน เอื้ออภิญญกุล (2555) จัดทําแผนยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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พัฒนาและปรับหลักสูตรใหสอดคลองตอบริบทที่ เปลี่ยนแปลงของโลก ตาม
ศักยภาพของแตละพื้นที่ทั่วประเทศ ตามอัจฉริยภาพของผูเรียนในแตละวิชาชีพสรางการ
เช่ือมโยงการศึกษาในทุกระดับ ใหไดผลผลิตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา มีงานทํา เปนกําลัง
สําคัญของประเทศเพื่อแขงขันไดในเวทีสากล 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
จัดใหมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา การวิจัย การถายทอดความรู 

และการเรียนรูในแตะละระดับที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพของผูเรียนและใหเกิดความคิด
สรางสรรค เพิ่มโอกาสในการผลิตองคความรูใหม และเพิ่มชองทางในการแบงปนและสงมอบ
องคความรูอยางทั่วถึง และนําเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาสนับสนุนการวิจัย 

3. ยุทธศาสตรการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
มุงลดชองวางในการเขาถึงการศึกษาและองคความรู ขยายขอบเขตการศึกษาให

ครอบคลุมอยางทั่วถึง ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียนรูทางเลือกตามอัธยาศัย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาครูทั้งระบบ (การผลิต การพัฒนา และการเชิดชูเกียรติครู) 
เปดโอกาสใหครูไดพัฒนาองคความรูใหมที่ทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่ม

จํานวนผูสอนท่ีเปนผูเช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เขามาเปนผูสอนได รวมถึงการยกยองและ
เชิดชูเกียรติคร ู

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญา
ของชาติ 

ปรับโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหเกิด
การทํางานแบบบูรณาการทั้งภายในกระทรวงฯ หนวยงานภาครัฐอื่น รวมจัดทํายุทธศาสตรราย
จังหวัด รวมกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน โดยจัดแบงพื้นที่และกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบตามภูมิภาคอยางชัดเจน และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษาชาติที่มีการบูร
ณาการมากข้ึน 

7.1.4 การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน 
งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหและประเมินความสําเร็จของนโยบายและกลยุทธความรวมมือดาน
การศึกษากับประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม สัมภาษณนักศึกษา
ตางชาติที่กําลังศึกษาอยูและเจาหนาท่ีดานการศึกษาในสถานทูตประเทศไทยในเพื่อนบาน ผล
การศึกษาสรุปไดดังนี้ ยกระดับนโยบายความรวมมือดานการศึกษาใหเปนนโยบายระดับชาติ 
ขยายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา รวมถึงการ
อาชีวศึกษา ใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของแตละประเทศ 
สรางเอกภาพในการขับเคล่ือนความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานไปในทิศทาง
เดียวกัน และสงเสริมความเขาใจอันดี ความไววางใจ และความเชื่อม่ันระหวางไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 2552) 
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7.1.5 การวิจัยยุทธศาสตรเชิงรุกดานความรวมมือกับตางประเทศ โดยกลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตรตางประเทศ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2548) พบวา การดําเนินความรวมมือกับตางประเทศประเทศดานการศึกษาที่ผาน
มายังขาดความเปนเอกภาพในเชิงนโยบาย หนวยงานตางๆ ไดดําเนินกิจกรรม/โครงการใน
ลักษณะเชิงรับมากกวาเชิงรุก ไมมีความตอเนื่อง และไมไดมีการติดตามประเมินผลอยางเปน
ระบบ นอกจากนี้การดําเนินงานของหลายหนวยงานยังขาดการประสานงานในลักษณะเครือขาย
ที่เข็มแข็ง เปนการทํางานแบบตางคนตางทํา เกิดความซ้ําซอน และที่สําคัญคือ ผูปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศยังไมไดรับการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภาษาอังกฤษ และทักษะนานาชาติเทาท่ีควร จากผลการวิจัยไดจัดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของไทยตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ป พ.ศ.2548-2551 ดังน้ี 

1. การพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. การสนับสนุนการเปนหุนสวนและการสรางเครือขายทางการศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศ  

7.1.6 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดสอบถามความคิดเห็นครู อาจารย 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศ จํานวน 1,218 คน ตอการเตรียม
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพ
พรอมตอการแขงขัน พบวารอยละ 49.25 มีการรับรูเรื่องการเปดเสรีทางการศึกษาอาเซียน รอย
ละ 26.79 พอรูบาง รอยละ14.01 ไมรูเลย ในดานความพรอมของระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน
มีที่จะเขาสูการเปดเสรีทางการศึกษาอาเซียนในป 2558 รอยละ 51.37 คิดวาไมคอยพรอม 
เพราะยังมีปญหาดานการศึกษาหลายเร่ืองที่ยังไมไดรับการแกไขหรือกําลังจะพัฒนา ปรับปรุง
ใหดีขึ้น รอยละ 20.42 คิดวาไมพรอม เพราะการศึกษาของไทยยังไมมีคุณภาพหรือไดมาตรฐาน
เทาท่ีควร การปฏิรูปการศึกษาที่ยังไมประสบผลสําเร็จ รอยละ17.52 คิดวาคอนขางพรอมเพราะ
หลายๆ ฝายมีการวางแผนหรือเตรียมการสําหรับเรื่องนี้ไวแลว รอยละ10.69 คิดวาพรอม
แลว  สําหรับประเด็นการเตรียมตัวเพื่อรับการเปดเสรีทางการศึกษาอาเซียนอยางมืออาชีพ อับ
ดับแรกคือรัฐบาลตองใหความสําคัญดวยการสนับสนุนและสงเสริมอยางจริงจัง ถือเปนวาระ
เรงดวน โดยกระตุนสถานศึกษาตาง ๆ ในการเตรียมความพรอม รองลงมาคือ การฝกอบรม
พัฒนา ทักษะทางดานตาง ๆ ของบุคลากรและผูเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม โดยเฉพาะเร่ือง
ภาษาที่ใชในการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุก และการรวมมือจากทุกภาคสวน (ไทยรัฐ
ออนไลน, 2554) 

7.1.7 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2553) ไดดําเนิน
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา โดย



75 
 

 

ทําการศึกษาจากเอกสารไดแก ขอตกลงการเปดเสรีทางการศึกษาท่ีไทยทํากับตางประเทศ แนว
ทางการดําเนินงานของตางประเทศที่นาสนใจในการนํามาปรับใชกับประเทศไทย และกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาของไทย จากการศึกษากฎหมายและมาตรการเพื่อปรับตัวตอการเปดเสรี
ทางการศึกษาของประเทศจีน ออสเตรเลีย อินเดีย ฮองกง และมาเลเซีย พบวา ทั้ง 5 ประเทศมี
มาตรการในการรองรับการเปดเสรีทางการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันสูงคือ ระดับอนุปริญญา 
และระดับอุดมศึกษา เปนหลัก สําหรับการศึกษาระดับอื่นยังไมมีมาตรการที่เฉพาะเจาะจง 
สําหรับกฎหมายดานการศึกษาของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการศึกษา
ในสวนของสัญชาติของผูขอรับใบอนุญาตตั้งโรงเรียน ผูอํานวยการและครูใหญเทานั้นที่มีความ
จําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายเพื่อรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมี
ขอเสนอแนะในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายและมาตรฐานในการใหบริการการศึกษาของ
ชาวตางชาติซึ่งควรมีมาตรการในการควบคุมดูแลดวย  

7.1.8 รายงานวิจัยการเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกาวสูสังคมฐานความรู โดย
ศูนยพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ศึกษาความกาวหนาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมภูมิภาคเอเชีย 6 ประเทศไดแก 
ญี่ปุน เกาหลี จีน สิงคโปร มาเลเซีย และไทย ทําการวิวัยเอกสารและสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ ไดขอสรุปวา ทั้ง 6 ประเทศใหความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
ประชากรของประเทศใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง และมีการขับเคล่ือนการปฏิรูปอยาง
ตอเนื่อง ใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน และมี
ทางเลือก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในดานความรูและทักษะที่จําเปนตอสังคมยุคใหม คือ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ ICT รวมทั้งการอาน และการแกปญหา ประเทศ
ญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปร ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาเนื่องจากมีการกําหนด
วิสัยทัศน ทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการเตรียมประชากรใหพรอมสําหรับ
อนาคต ในญี่ปุนและเกาหลี นอกจากคุณภาพดานการศึกษาแลวยังไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมดวย โดยเริ่มปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 

7.1.9 สถาบันเอเชียศึกษา ทําการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใน
กลุมอาเซียน เพื่อสํารวจความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการสรางความ
รวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา ทําการวิจัยเอกสาร และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดขอสรุป
ดังนี้ ทุกประเทศในอาเซียนใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะ
เพื่อใหมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่กาวหนา ในหลายประเทศ การศึกษามีบทบาทในการขจัด
ความยากจนและดอยพัฒนา เปนเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศ ทุก
ประเทศมีการจัดทํากฎหมายวาดวยการศึกษา สวนใหญมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา แตหลายประเทศยังไมมีการแยกยอยแผนยุทธศาสตรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง 
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สําหรับการปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน สิงคโปรมีความกาวหนามากท่ีสุด สวน
ไทยมีความกาวหนาในระดับหนึ่ง ดานความหลากหลายและยืดหยุน สิงคโปรมีการเปดกวาง
มาก แมจะมีบางสวนที่เปนความรวมมือกับประเทศอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งไทย ดานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีแนวโนมไปในทางเดียวกัน ประเทศที่มีการปรับปรุงที่ชัดเจน ไดแก ไทย 
มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในอาเซียน มีแนวโนม 2 ประการคือ 
ขยายการศึกษาใหทั่วถึง และยกระดับคุณภาพการศึกษา บทบาทของไทยในความรวมมือ
อาเซียนดานการศึกษา คือ ยกระดับความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษาใหสอดรับกับ
วิสัยทัศนอาเซียน สวนในระดับภูมิภาคควรเรงยกระดับการอาชีวศึกษา และการศึกษานอก
ระบบ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) 

7.1.10 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 
ศึกษาผลกระทบโลกาภิวัตนตอการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปขางหนา เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและวางแผนของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยใช
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก และการประชุมแบบเนนกลุมเปาหมาย พบวา แนวโนม
โลกาภิวัตนสงผลทั้งดานดีและไมดีซ่ึงหลีกเลี่ยงไดยาก จึงตองมีการเตรียมพรอมในเชิงรุกในการ
พัฒนาการศึกษา รัฐตองกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน เพื่อตัดการศึกษาและ
ทรัพยากรใหตรงตามเปาหมาย โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
การกําหนดทิศทางการพัฒนากําลังคนตองเปนไปตามความตองการของประเทศ ไมใชเปด
หลักสูตรตามความตองการของผูเรียนหรือตามความพรอมของสถานศึกษา รัฐจําเปนตองให
การสนับสนุนในสาขาที่ไมไดรับความสนใจ แตเปนสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ เชน 
การเกษตร สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร โบราณคดี สังคมสงเคราะห เปนตน เปาหมายสําหรับ
การพัฒนาผูเรียนคือ ใหคิดเปน รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรมดวย การเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษาของรัฐ เอกชน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จะมีความเหมือนและแตกตางกัน ตองมีการ
กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและทําไดจริง รวมทั้งตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของ
ประเทศ ตั้งแตระดับครอบครัว จนถึงองคกรระดับประเทศ  

7.1.11 การวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ป ทําการระดมความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันและแนวโนมของบริบทโลกสงผลตอการศึกษาไทย
ในอนาคตในดานตางๆ 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานสังคม เปนสังคมท่ีใชความรูเพื่อการแขงขัน สิทธิ
มนุษยชนไดรับความสําคัญมากขึ้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใชเปนภูมิคุมกันทางชีวิตและ
สังคม เนื่องจากการแขงขันและวิกฤติเศรษฐกิจ 2) ดานเศรษฐกิจ มีการแขงขันสูง มีการ
เคลื่อนยายแหลงเศรษฐกิจมายังเอเชีย ลักษณะการผลิตและบริการเนนความเชี่ยวชาญ สินคามี
คุณภาพและราคาถูก รูปแบบองคกรประสิทธิภาพ แรงงานมีความรู  มีการจัดการความรู การ
วิจัยและพัฒนา และใหความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญา 3) ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน ผล
จากการตื่นตัวของพลังงานปโตรเลียมทําใหเกิดการหาพลังงานทดแทน เกิดภัยธรรมชาติ ตองมี
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การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ดวยการบังคับปฏิบัติ ใชเทคโนโลยี และปลูกฝงความรูใหกับ
ประชากรทุกระดับ 4) ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เทคโนโลยีตางๆ จะ
เช่ือมโยงกันมาขึ้นในลักษณะของสหวิทยาการ เทคโนโลยีแตละสาขาจะแตกแขนงในเชิงลึกมาก
ขึ้นเพื่อสรางความรูใหม เทคโนโลยีจะเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงความรู 5) ดานการเมืองการ
ปกครอง จะมีการรวมตัวของประเทศตางๆ เพ่ือปกปองผลประโยชนของประเทศ ใหความสําคัญ
กับสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน เพิ่มการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของประชาชน 6) 
ดานประชากร พบวา ประชากรวัยเรียนจะลดลง รอยละ 25 ในอีก 15 ปขางหนา ผูสูงอายุจะ
เพิ่มขึ้น 2 ใน 3 เปนสตรี ประชากรมีการเคล่ือนยายถิ่นฐานอยางเสรี มีการทํางานขามชาติและ
ขามถิ่น รอยละ 60 ของประชากรจะอาศัยในเขตเมือง ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค
จะมีลักษณะเปนการศึกษาท่ีมุงพัฒนาปจเจกบุคคลมีความรู สติปญญา ทักษะ ความฉลาดทาง
อารมณ ควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม สวนภาพอนาคตการศึกษาไทยท่ีไมพึงประสงค เปน
ลักษณะการศึกษาจําแลง ผูเรียนเปนพวกสมองกลวง หรือเกงแตไรคุณธรรม จากภาพอนาคต
การศึกษาไทยจึงไดมีขอเสนอแนะ 1) ระยะเรงดวน พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภท 2) ระยะกลาง ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ปรัชญา แนวคิด หลักสูตร การบวนการ
เรียนการสอน ครู บุคลากร ทรัพยากร เทคโนโลยี 3) ระยะยาว สงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในการจัดการศึกษาในทุกระดับ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

7.1.12 การศึกษาสภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก เปนการศึกษาจากเอกสารของ 
UNESCO Institute of Statistic (UIS) จํานวน 3 เลมหลัก คือ 1.Education Counts, 

Benchmarking Progress in 19 WEI Countries, World Education Indicators - 2006 

เปรียบเทียบขอมูลกลุม WEI กับกลุม OECD 2.Global Education Digest 2006, Comparing 

Education Statistics Across the World 3.Teachers and Educational Quality: Monitoring 

Global Needs for 2015 จากการวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้ ระบบการศึกษาของไทยมีรูปแบบที่
ใกลเคียงกับของนานาชาติ อัตราการเขาเรียนของไทยในทุกระดับการศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยทั่ว
โลก แตยังคงมีอัตราของประชากรวัยผูใหญที่ไมไดรับการศึกษาถึงรอยละ 4.1 อัตราการเรียนตอ
ของไทยยังต่ํากวาเวียดนามซึ่งมีอัตราการเรียนตอรอยละ 100 มีการจัดหลักสูตรการศึกษาสาย
สามัญมากกวาสายอาชีพเทาตัว (รอยละ 69:31) การสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมอยูใกลเคียง
คาเฉลี่ยที่รอยละ 52.4 แตระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาคอนขางต่ํา อัตราสวนของครูตอ
นักเรียนเปน 25:1 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนดอยเม่ือเทียบกับนานาชาติ
และประเทศเอเชียดวยกัน คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยของรัฐ 7 
แหงติดใน 500 อันดับ แตไมติดใน 100 อันดับแรก ประเทศไทยมีปญหาในเรื่องของการเขา
เรียนชากวาอายุตามเกณฑ อัตราการตกซ้ําช้ันสูงขึ้น การจัดการความรูระดับอุดมศึกษายังมี
นอย งบประมาณที่ใชในการศึกษาของไทยคอนขางสูงเม่ือเทียบกับนานาชาติ โดยสวนใหญใช
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สถานการณของครูไทยตองรับภาระหนักกวานานาชาติ 



78 
 

 

ดวยขนาดหองเรียนที่ใหญกวา ชั่วโมงการสอนสูงกวา และเงินเดือนต่ํากวา ปญหาของประเทศ
ไทยในดานทรัพยากรครูไมไดอยูท่ีเกณฑการศึกษาแตอยูที่การกระจายครูและทรัพยากรไปตาม
ทองถิ่นตางๆ ใหมีคุณวุฒิ คุณภาพ และประสบการณที่ใกลเคียงกัน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550) 
 7.1.13 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดทําการเปรียบเทียบสมรรถนะการศึกษา
ไทยกับนานาชาติ โดยใชดัชนีของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการ (International Institute for 

Management Development – IMD) ในป 2552 สมรรถนะดานการศึกษาของไทยอยูในอันดับ
ที่ 47 จาก 57 ประเทศทั่วโลก อัตราการเขาเรียนมัธยมอยูที่อันดับ 49 (รอยละ 71) อัตราการไม
รูหนังสือของผูใหญอยูที่อันดับ 42 (รอยละ 5.9) อัตราสวนนักเรียนตอครูประถมศึกษา อันดับที่ 
41 (18.3:1) จํานวนผูจบระดับอุดมศึกษา อันดับ 43 (รอยละ 18) ผลสัมฤทธิ์ทางคณิต-วิทยใน
โครงการ PISA ไดคะแนนต่ํากวาครึ่งอยูที่อันดับ 39 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษรั้ง
ทายในอันดับท่ี 51 โดยสรุปสมรรถนะการศึกษาไทยยังคงต่ํากวาหลายประเทศท้ังในดานโอกาส 
คุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมทั้งความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติดวย (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
 7.1.14 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดทําการวิเคราะหโอกาสและคุณภาพของ
การไดรับการศึกษาของประชากรวัยเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2550 และ 
2551 ใชขอมูลจากฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักวานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมกันฐานขอมูลนักเรียนจากหนวยงานตางๆ และผลการ
ทดสอบระดับชาติโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และผลการ
ทดสอบจากสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ป 
2550 อัตราการไดรับการศึกษากอนประถมเทากับรอยละ 53.7 อัตราการไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 12 ปเทากับรอยละ 89.2 อัตราการเรียนตอมัธยมตนเทากับรอยละ 96.8 อัตราการเรียน
ตอมัธยมปลายเทากับรอยละ 86.4 ป 2551 อัตราการไดรับการศึกษากอนประถมเทากับรอยละ 
59.9 อัตราการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปเทากับรอยละ 82.6 อัตราการเรียนตอมัธยมตน
เทากับรอยละ 98.8 อัตราการเรียนตอมัธยมปลายเทากับรอยละ 83.9 และทั้ง 2 ปมีโรงเรียนใน
ทุกระดับท่ีคุณภาพระดับสูงในแตละวิชาไมถึงรอยละ 10 ของจํานวนโรงเรียนทั้งหมด (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 
 7.1.15 คําเพชร ภูริปริญญา (2550) ศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับโลกและสภาพปจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาของไทยสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก ทําการวิเคราะหจากเอกสารและ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวา ปจจัยความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกขึ้นอยูกั บ
คุณภาพของหลักสูตรและการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และมิติทางวัฒนธรรม 
ปจจัยดานความเปนนานาชาติไดแก การจัดการคุณภาพและโครงสรางพื้นฐาน หลักสูตรและ
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นวัตกรรม การวิจัย จํานวนนักศึกษาและนักวิชาการนานาชาติ ความรวมมือทางวิชาการกับ
นานาชาติ และการบริการทางสังคม และไดนําเสนอยุทธศาสตรระดับองคกร 4 ยุทธศาสตร
ได แก  1) ยุทธศาสตร เพื่ อ เสริมสร า งคุณค า เ พ่ือความเปน เลิ ศ ในภารกิ จหลั กของ
สถาบันอุดมศึกษาและเปนองคกรอัจฉริยะ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3) 
ยุทธศาสตรการประกอบการของมหาวิทยาลัย 4) ยุทธศาสตรการสรางเครือขายทางวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ  
 7.1.16 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอยุทธศาสตรการอุดมศึกษาไทยใน
การเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 จากการวิเคราะหขอมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ การระดมความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายตางๆ โดยวิเคราะหบทบาทของการ
อุดมศึกษากับเงื่อนไขในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ศักยภาพของการอุดมศึกษาไทยใน
การแขงขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน พื้นที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการอุดมศึกษาไทย 
และขอมูลในมิติตางๆ ที่เกี่ยวของ สรุปได 3 ยุทธศาสตรดังนี้ 1) การเพิ่มขีดความสามารถของ
บัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 2) การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อาพัฒนาประชาคมอาเซียน และ 3) การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคม
อาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 
 7.1.17 ตอตระกูล อุบลวัตร (2550) ทําการศึกษาเรื่องยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยในบริบทการเปดเสรีทางการคา ทําการวิเคราะหอุปสงคของผูเรียนที่มีตอสถาบันอุดมศึกษา
ของตางชาติที่จะเปดในประเทศไทยและศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดเสรีทางการคา พบวา 
ผูเรียนมีความตองการที่จะศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของตางชาติที่จะใหบริการในประเทศไทย
ระดับปานกลาง สาขาวิชาท่ีสนใจคือ พาณิชยศาสตรและการบัญชี วิศวกรรมศาสตร และนิเทศ
ศาสตร ประเทศที่ตองการใหมาเปดสถาบันอุดมศึกษาคือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย สวนผลกระทบคาดวาจะเกิดไมรุนแรงโดยประเทศไทยจะไดรับผลกระทบในดาน
การเคล่ือนยายกําลังคนบุคลากรทางการศึกษา ความเปนนานาชาติ ขื่อเสียงของสถาบัน และ
ความพรอมดานทรัพยากรทางการศึกษา จากน้ันนําเสนอยุทธศาสตรเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของอุดมศึกษาไทย 7 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรดานการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา ยุทธศาสตรดาน
คุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรดานตนทุนการจัดการศึกษา ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ ยุทธศาสตรดานการสรางเอกลักษณความเปนไทยใน
บริบทนานาชาติ และยุทธศาสตรการสรางภาพลักษณของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

7.1.18 จุฬากรณ มาเสถียรวงศ (2549) ทําการวิจัยเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร
ทางการศึกษาแบบมุงอนาคตเพ่ือเด็กและเยาวชนไทย ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 
1) การศึกษาแนวโนมจากการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2) การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการมองอนาคตและการสรางภาพอนาคตสังคมไทยใน 10 ปขางหนาโดยกลุม
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ผูทรงคุณวุฒิ 3) กระบวนการมองทางเลือกและใหขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร โดยการ
จัดประชุมระดมความคิด สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และจัดเวทีสัมมนาวิชาการ ผลการวิจัยสรุปได
วา สังคมไทยใน 10 ปขางหนา สิ่งที่สงผลกระทบตอสังคม เด็ก เยาวชน และการศึกษาไทยเชน 
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนรูปแบบการเรียนรูไปสูโลกไรพรมแดน การเปดเสรีทางการคาท่ีสงผลตอการ
แขงขันและแยงชิงการเขาถึงความรู ความกาวหนาทางวิทยาการท่ีทําใหการศึกษาตองเรง
พัฒนาใหทันทวงที การเมืองที่มีความขัดแยงและเรียกรองสิทธิจากกลุมตางๆ วิกฤติทาง
จริยธรรมคุณธรรม ที่สงผลตอปญหาของเยาวชน ผลสุดทายงานวิจัยนี้ไดมีขอเสนอในการ
ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะในเรื่องเมืองแหงการเรียนรู 
นโยบายการศึกษาเพื่อชีวิตเทาทัน และนโยบายการศึกษาเพื่อชีวิตที่พอเพียง โดยมีแนวทางใน
การดําเนินนโยบายดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก คือ ยุทธศาสตรเมืองแหงการเรียนรู ยุทธศาสตร
ทักษะชีวิตศึกษา ยุทธศาสตรการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตรการ
จัดการแบบมุงอนาคต  
 7.1.19 อุดมสิทธิ์  จิตรวิจารณ (2546) ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2555) โดยใชเทคนิค EDFR ผลการศึกษา
พบวา แนวโนมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในทศวรรษหนา  แนวโนม
สิ่งแวดลอมระบบการศึกษา ทองถ่ินจะมีอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
โดยใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปจจัยการจัดการศึกษา หลักสูตรมีความสมดล
ระหวางทองถิ่นความเปนไทยและความเปนสากล มีเนื้อหาสาระดานคุณคาของธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความตระหนักถึงประโยชนของสวนรวม สาระการเรียนรูเปนการบูรณาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กระบวนการจัดการศึกษา การเรียนรูสิ่งแวดลอมเปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสิ่งแวดลอมศึกษาจะเปนแกนในการบูรณาการสาระวิชาตางๆ  ผลการจัดการศึกษา 
ผูเรียนมีความรู เจตคติ และทักษะในการดํารงชีวิตเพื่อตนเอง สังคม และโลกธรรมชาติตลอด
ชีวิต  อนาคตภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสิ่ งแวดลอมที่ยั่งยืนในทศวรรษหนา
ได 4 ภาพ ดังนี้  อนาคตภาพที่ 1 หลักสูตรการเรียนรูสิ่งแวดลอมเปนหลักสูตรสถานศึกษา 
อนาคตภาพที่ 2 การเรียนรูสิ่งแวดลอมบูรณาการจากวิถีชีวิต อนาคตภาพที่ 3 สถานศึกษา
สมบูรณแบบ อนาคตภาพท่ี 4 ผูเรียนฉลาดรูอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 7.1.20 สมบุญ ศิลปรุงธรรม (2547) ศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวาง ป พ.ศ.2547-2557) แบงการดําเนินการวิจัย
เปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโนมหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา  ดวยการศึกษาจากเอกสาร 
สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สรางวงลออนาคต
แนวโนมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวทําการศึกษาความคิดเห็น
ดวยแบบสอบถามจํานวน 339 คน ระยะที่ 2 การสรางภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ.2547-2557) ดวยการสรางราง
ภาพอนาคตหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา  และการ
ประเมินความสอดคลองเหมาะสมของรางภาพอนาคต ผลการศึกษาพบวา ภาพอนาคตหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ.2547-2557) 

ในดานปรัชญาของหลักสูตร เนนธรรมชาติกับมนุษยเปนสวนเดียวกัน ดานคุณลักษณะของ
ผูเรียน เนนการเรียนรูตลอดชีวิต ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร เนนใหผูเรียนมีความรู จิตสํานึก 

เจตคติ คานิยม ทักษะ มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดาน
รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร เนนการบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาเขาไปในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

7.2 งานวิจยัตางประเทศ 

7.2.1 คารโล แม็กโน (Carlo Magno, 2011) ไดจัดทํารายงานเสนอ SEAMEO 

INNOTECH และ AUSAID เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในประเทศฟลิปปนส 
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12 โดยทําการเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาของประเทศ
อื่นๆ ไดแก มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร เวียดนาม และรัฐนิวเซาทเวลล ออสเตรเลีย 
ในรายงานไดกําหนดแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของฟลิปปนสผานการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษยดวยการพัฒนาระบบการศึกษา รายงานฉบับนี้ทําการเปรียบเทียบเปาหมาย
ทางการศึกษา, การเขาถึงการศึกษา, อัตราสวนครูตอเด็ก, โครงสรางของหลักสูตร, กรอบ
แนวคิด, รูปแบบ, ระยะเวลา, เนื้อหา. และการวัดผลในแตละวิชาหลัก ซึ่งจากการศึกษาพบวา 
ฟลิปปนสมีจุดออนในหลายดานที่ตองไดรับการแกไข โดยแบงไดเปน 12 ดานคือ ทักษะดาน
การเขียน, การขยายระยะเวลาในการศึกษา 12 ป, การศึกษาตามอัธยาศัย, การพัฒนาทักษะ, 
คุณลักษณะที่คาดหวังของผูสําเร็จการศึกษา, ทักษะพื้นฐานหลัก, ทักษะที่เชี่ยวชาญ, แนวทาง
สําหรับกลุมเฉพาะ, กระบวนการประเมินผลแบบใหม, โปรแกรมสารสนเทศ, การใชการ
ประเมินผล, และการเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ 

7.2.2 คริสเตียน (Christianne, 2010 : iii) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของเทคโนโลยีใน
อนาคตท่ีมีตอการศึกษาในระดับ K-12 รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา พบวา ผูตรวจการ
การศึกษา (superintendent) ในรัฐคอนเนคติกัต เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีที่มี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต โดยเทคโนโลยีจะสงเสริมการเรียนการสอนในแบบ
ปกติใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีจะเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ และยังเพิ่มชอง
ทางการติดตอส่ือสารไดสะดวกย่ิงขึ้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกเด็กท่ีทุพพลภาพหรืออยูในที่
หางไกล สงเสริมการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ชวยเตรียมความพรอม
ในดานการพัฒนาแรงงาน และทําใหการศึกษาของประเทศสามารถแขงขันในเวทีโลกได 
ผูตรวจการท้ังหมดจึงเห็นความจําเปนในการปรับกระบวนการทางการศึกษาและปรับเปลี่ยน
นโยบายท่ีมีอยูใหสอดคลองกับบทบาทใหมของเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับ K-12 ในอนาคต 
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7.2.3 กระทรวงเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ สหราชอาณาจักร (Department for 

International Development, UK, 2010) ไดจัดทํารายงานยุทธศาสตรดานการศึกษาป 2010-
2015 โดยอาศัยหลักในการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals) ตามหลักความเทาเทียมทางเพศในทุกระดับการศึกษา โดย
ใหความสนใจกับเปาหมายที่ชัดเจนและสําคัญท่ีสุดคือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
สําหรับทุกคน ซึ่งประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 3 ดานไดแก 1) การเขาถึงการศึกษาใน
ระดับประถมและมัธยมตนโดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงและไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทาง
การเมือง 2) คุณภาพการสอนและการเรียนโดยเฉพาะดานการอานเขียนและการคํานวณ 3) 
ทักษะที่สัมพันธกับโอกาสในการทํางานและเติบโตของเยาวชน จากการกําหนดยุทธศาสตร
ทางการศึกษาดังกลาว รัฐบาลสหราชอาณาจักรไดจัดสรรงบประมาณมากกวา 8.5พันลาน
ปอนดสเตอริง สําหรับระยะเวลากวา 10 ปจนถึงป 2015 โดยคาใชจายตอปจะเพิ่มขึ้นจนถึง 1
พันลานปอนดสเตอริงในป 2010 และครึ่งหน่ึงของงบประมาณถูกจัดสรรไปยังทวีปแอฟริกา 

7.2.4 ชีลา (Sheila, 2005 :  ii ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในยุค
เทคโนโลยี: การศึกษามุมมองความคิดเห็นของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถมีสวนแสดง
มุมมองความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู ไมวาจะเปนดานนโยบาย รูปแบบโปรแกรม บริบท 
และหลักการ  จากการศึกษาพบวา มุมมองความคิดเห็นของนักเรียนมีสวนชวยในการผลักดัน
การปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ  ซึ่งในศึกษาครั้งตอไปอาจนําไปสูการนํารูปแบบการ
ปฏิรูปการศึกษาไปใชใหเกิดผล ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางครูผูสอนและ
ผูเรียน นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและแสดงมุมมองของตนเองไดมากขึ้น การ
ปรับรูปแบบการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคลมากยิ่งขึ้น  เพื่อเตรียมนักเรียนให
เปนประชากรที่พรอมกาวสูสังคมโลก ที่มีความหลากหลาย และกาวล้ําทางเทคโนโลยีในอนาคต 

 7.2.5 คารล (Carl, 1999)  การนําวิธีเดลฟมาใชในงานวิจัยเพื่อคาดคะเนอนาคตของ
การศึกษาในระบบรัฐบาล รัฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา พบวา แนวทางของเหตุการณที่นาจะ
เกิดขึ้นในชวงเวลาที่กําหนด ชี้ใหเห็นวา สิ่งที่จะสงผลกระทบตอการศึกษาสวนใหญมาจากปจจัย
ภายนอกกรอบการศึกษา  ปจจัยที่มีความเก่ียวของกันไมวาจะเปน การปรับปรุงดานการ
บรรลุผลสําเร็จทางการศึกษาและพฤติกรรม ปญหาโครงสรางทางสังคม  ลักษณะของ
ประชากรศาสตรที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นของคนสูงอายุ การแขงขันจากภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐในการจัดสรรงบประมาณแกโรงเรียนของรัฐ และความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ลวนกอใหเกิดปฏิกิริยาทั้งภายในและภายนอกรอบแวดวงการศึกษาในระบบ
รัฐบาล 

7.2.6 แม็กก้ี แบล็ก (Maggie Black, 1998) เสนอรายงานการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
มุมมองสําหรับศตวรรษที่ 21 ในการประชุมสัมมนาของยูนิเซฟ ที่เมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี 
ระหวางวันท่ี 25 ต.ค. ถึง 3 พ.ย. 2541 จากรายงานแสดงถึงมุมมองของยูนิเซฟตอการศึกษาขั้น
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พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 วา เด็กทุกคนมีสิทธิอยางเต็มที่ในการไดรับการศึกษา ไดรับสิ่งจําเปน
ในการเรียนรู ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะตองเขาถึง
สิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับเด็ก รวมทั้งการดูแลเด็กกอนวัยเรียน 
คุณภาพของโรงเรียนประถมและหลักสูตรการเรียนที่เทาเทียม การขยายโอกาสทางการศึกษา
สําหรับวัยรุน และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมในการใหเด็กไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิด และงานวิจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน มาบูรณาการเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยรายละเอียด
ดังน้ี 

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเปนการกระทําท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
สังคม ซึ่งสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอสังคมทั้งภายนอกภูมิภาคอาเซียน และภายใน
ภูมิภาคอาเซียน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนหนวยงานตางๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สราง
ความสมดุลใหเกิดข้ึนในการเขาสูประชาคมอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฎีโครงสราง-หนาที่ 
(Structural-Functional theory) ที่มองวา โครงสรางของสังคมเปนเสมือนรางกายที่ประกอบไป
ดวยเซลลตางๆ เปนระบบหนึ่งที่แตละสวนจะมีความสัมพันธระหวางกัน ความสัมพันธคือสิ่งที่
สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเปนเหตุเปนผล หนาท่ีของสังคมก็คือ การทําหนาท่ีของอวัยวะสวน
ตางๆ ของรางกาย อวัยวะแตละสวนจะชวยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อใหทั้งระบบมีชีวิต
ดํารงอยูได โดยระบบสังคมเปนการเคลื่อนไหวเพื่อเขาสูความสมดุล การปรับความสมดุลของ
ระบบจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในระบบตามไปดวยความตอเนื่องของกระบวนการของ
ขาวสารจากภายในและภายนอก (วสิตา บุญสาทร, 2554) ซึ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
ระบบหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และเพื่อหาแนวทางเขาสูภาวะ
สมดุลของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตองพิจารณาโครงสรางของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เริ่มจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ที่มีการพัฒนาแตกแขนงออกมา
เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลังจากมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาหลังการปฏิรูปการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยต่ํากวา
มาตรฐานในทุกดาน จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษารอบสอง นําไปสูการจัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552-2559 ซึ่งทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวพันกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
นอกจากนี้ยังตองนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) 
มารวมสังเคราะหดวย เนื่องจากมีแผนการพัฒนาดานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดนํา
มารวมพิจารณาในการกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาดวย 

จากนั้นทําการสังเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทํา
เปนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนโดยมีแนวคิดหลักใน
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การจัดทํายุทธศาสตรจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทุกประเทศตาง
แขงขันเพื่อมุงสูความเปนเลิศ และในฐานะที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
2558 จึงเปนความจําเปนที่เราตองพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการปรับตัวสูสังคม
แหงการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง ยั่งยืน มีสันติสุข สามารถปรับตัวและ
เอาชนะวิกฤติการณตางๆ ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศาสนา
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ที่ลวนจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ในฐานะที่ประเทศไทยเปนแกนนําในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและเปนประเทศ
สมาชิกท่ีมีความกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอันดับตนๆ เราจึงควรเตรียม
ความพรอมของเด็กและเยาชนไทยในการกาวสูความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ที่จะสามารถ
นําพาประชาคมอาเซี่ยนทยานสูประชาคมโลกอยางสงางาม  งานวิจัยนี้จึงมุงจัดทํายุทธศาสตร
เพื่อใหการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนรากฐานที่ม่ันคงของประชากรไทยเพื่อกาวเปนผูนําของ
ประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ  และจากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทํา
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาในระดับตางๆ ผูวิจัยจึงทําการสรุปแนวคิดยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวเปน 6 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. ดานผูเรียน ไดแก การยกระดับความสามารถทางการแขงขันของผูเรียนเพื่อใหมี
คุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งในดานทักษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
อื่นๆ) ความสามารถทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห ทักษะ
ทางวิชาชีพท่ีตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานโลก รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะชีวิต เปนตน 

2. ดานครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดแก การพัฒนาคุณภาพครู บุคคลากร
ทางการศึกษา สงเสริมการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาทักษะการถายทอดความรูของครู มีการประเมินผลและการฝกอบรมเพื่อใหผูสอนมี
ความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถนําพาผูเรียนไปสูความสําเร็จที่มีคุณภาพ
ได 

3. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก การปรับปรุงโครงสรางการบริหาร และ
ระบบการจัดการทรัพยากรทั้งในดานทรัพยากรบุคคล สื่อการเรียนการสอน ขอมูลสารสนเทศ 
และเวลา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผล และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ดานหลักสูตรและระบบการศึกษา ไดแก นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการ
ดําเนินงานดานการศึกษาของประเทศที่มีความชัดเจน วัดและประเมินผลได หลักสูตรมีความ
เขมขนของเน้ือหาสาระการเรียนรูที่เพิ่มสมรรถนะของผูเรียนในการแขงขันกับนานาชาติ และมี
ความยืดหยุนท่ีสามารถตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนไดอยางรวดเร็ว 
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5. ดานการมีสวนรวมของสังคม ไดแก การสงเสริมใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ความ
รวมมือในการจัดการศึกษากับชุมชน การบูรณาการดานวิชาการเขากับภูมิปญญาทองถิ่น 
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และเอกลักษณความเปนไทย เปนตน 

6. ดานงบประมาณ ไดแก การจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในมิติงานตาม
ยุทธศาสตรของกระทรวงและหนวยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตรเฉพาะรัฐบาล 
(Agenda) และมิติงานตามยุทธศาสตรพื้นที่ (Area) 
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  ในการวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) โดยการใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) รวมกับเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม  

การนําเสนอเนื้อหาในบทนี้ประกอบดวย วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย ขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การาบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. จัดเตรียมการวิจัย โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีตอผลการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานสูประชาคมอาเซียน และผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนจากวรรณกรรมตางๆ ทั้งเอกสาร ตํารา งานวิจัย และอินเตอรเน็ต ดวยการ
วิจัยแบบผสมผสาน 7 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะหแนวโนม แรงผลักดัน (trend analysis) 2) 
วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis) 3) วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT analysis) 4) จัดทําตารางโทวส (TOWS matrix) พรอมทั้งวางยุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน 5) ประเมิน ตรวจสอบและปรับปรุงความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของรางยุทธศาสตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 6) 
ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตอง
ของรางยุทธศาสตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน  7) นําเสนอยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

2. ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย 

3. รายงานผลการวิจัย โดยนําผลการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย และขอเสนอแนะมา
จัดทํารายงานการวิจัยนําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง
และปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะ และจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพื่อใหแนวทางการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปนไปอยางมีระบบและเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดตั้งไว จึงไดกําหนดรายละเอียดและวิธีการในการศึกษา แบงเปน 7 
ขั้นตอน ดังที่แสดงในตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย 

 
ขั้นตอนการวจิัย วิธีดําเนินการวิจยั ประชากรและกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะห
แนวโนมและ
แรงผลักดัน (Trend 

and driving force 

analysis) 

วิเคราะหและ
สังเคราะหเอกสาร 

1.เอกสาร วารสาร งานวิจยัที่เก่ียวของ
กับประชาคมอาเซียน 

2.แผนพฒันาและแผนปฏิบัติการทั่ว
ประเทศ 
2.1.แผนพัฒนา 4 ป (2553-2556) 
สพป.สพม. 6 ภาค 

2.2.แผนปฏิบัติการประจําป 2555 
สพป. สพม. 6 ภาค 

วิเคราะหเน้ือหา 
(Content analysis) 

สัมภาษณเชิงลึก 1. ผูเช่ียวชาญดานการใหนโยบายดาน
การศึกษาของประเทศไทย 1 คน 
2. ผูเช่ียวชาญดานประชาคมอาเซียน 1 
คน 

วิเคราะหเน้ือหา 
(Content analysis) 

2. วิเคราะหผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
(Stakeholder 

analysis) 

สัมภาษณเชิงลึก 1. ผูเช่ียวชาญใน สพฐ. 5 คน 

2. ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา /ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สพป. สพม. รวม 12 คน 

วิเคราะหเน้ือหา 
(Content analysis) 

สํารวจดวย
แบบสอบถาม 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

สพฐ.ทั่วประเทศ รวม  380 คน 

2.ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา
สังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ รวม 380 คน 

3.ผูบริหารสถานศกึษา และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน 

Buffer School 24 โรง รวม 48 คน 

4.ผูบริหารสถานศกึษา และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน 
Sister School 30 โรง รวม 60 คน 

วิเคราะหดวย
จํานวนและคารอย
ละ  
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย (ตอ)  
ขั้นตอนการวจิัย วิธีดําเนินการวิจยั ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3. วิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค  
(SWOT analysis) 

วิเคราะหและ
สังเคราะหเอกสาร 

1. ประเทศไทย 
2. ประเทศสิงคโปร 
3. ประเทศญี่ปุน 

วิเคราะหเน้ือหา 
(Content analysis) 

4. TOWS matrix 

และรางยุทธศาสตร 
วิเคราะหขอมูล
และเอกสาร 

 วิเคราะหเน้ือหา 
(Content analysis) 

5. ประเมิน 
ตรวจสอบและ
ปรับปรงุความ
เหมาะสมและความ
เปนไปไดของราง
ยุทธศาสตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานสูประชาคม
อาเซียน 

สัมภาษณเชิงลึก 1. ผูเช่ียวชาญใน สพฐ. 5 คน 

 

วิเคราะหดวย
จํานวนและคารอย
ละ 

6. ประเมินและ
ตรวจสอบความ
เหมาะสม ความ
เปนไปได ความ
เปนประโยชน และ
ความถูกตองของ
รางยุทธศาสตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานสูประชาคม
อาเซียน 

แบบสอบถามท่ัว
ประเทศ 

1. ผูเช่ียวชาญใน สพฐ. 5 ดาน 5 คน 
2. ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษา/ประธาน
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สพป.สพม. ทั่วประเทศ รวม 12 คน 

วิเคราะหดวย
จํานวนและคารอย
ละ 

7. นําเสนอ
ยุทธศาสตรการ
ขับเคล่ือน
การศึกษาขั้น
พื้นฐานสูประชาคม
อาเซียน 
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ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหแนวโนมและแรงผลักดัน เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีแนวโนมจะ
เกิดข้ึนซึ่งมีความสัมพันธกับการจัดทํารางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียนของไทย โดยดําเนินการวิจัย 2 วิธีการตามลําดับดังน้ี 

1. การศึกษาเอกสาร (Documentary study) เพื่อศึกษา วิเคราะห สังเคราะห 
เอกสาร ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือไดแรงผลักดันและแนวโนมที่คาดวาจะเกิดข้ึนของปจจัยตางๆ 
ที่สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของไทย  

2. การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (Individual In-depth Interview) เปนการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2 กลุมไดแก ผูเชี่ยวชาญที่มีสวนรวม มีความรู ความเขาใจ ในการ
กําหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาคมอาเซียน รวม 2 คน คัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูวิจัยนําผลการศึกษาเอกสารที่ไดจากขั้นตอน
แรกมาเปนเคาโครงคําถามในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบจากยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียน โดยดําเนินการวิจัย 2 วิธีในลักษณะคูขนาน (parallel) ดังน้ี 

1. การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (Individual In-depth Interview)  
1.1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จํานวน 5 คน  
1.2 สัมภาษณประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือ  ผอ.เขตพ้ืนที่

การศึกษา สพป. 6 คน และ สพม. 6 คน รวม 12 คน  

 โดยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดความคิดเห็นตอการจัดทํารางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียนในมุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบในระดับนโยบาย 

2. การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) เปนการศึกษาความ
คิดเห็น ผลกระทบ ปญหา และขอเสนอแนะที่มีตอการจัดทํารางยุทธศาสตรการขับเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในมุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบในระดับปฏิบัติการ 
โดยการใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จํานวน 790 คน จากการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น 
(Multi-stage Sampling) และ ผูบริหารโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา Sister 

School และ Buffer School รวม 108 คน 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปนการศึกษาจากเอกสาร 
และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน ทําการ
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วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลของ 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และ
ประเทศญี่ปุน โดยใชหลักการวิเคราะห 4 ดาน SWOT analysis เพื่อสรุปเปนขอไดเปรียบ-
เสียเปรียบของประเทศไทยและอีก 2 ประเทศ ในแตละประเด็นที่สัมพันธกับการขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน โดยในสวนขอมูลของประเทศไทยนําเอาขอมูลจาก
ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 มาประกอบการวิเคราะหดวย 
ขั้นตอนที่ 4 จัดทํารางยุทธศาสตร นําขอมูลจากการศึกษาที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 มาวิเคราะห
และสังเคราะหในรูปแบบของ TOWS Matrix เพื่อสรางประเด็นยุทธศาสตรที่สามารถตอบสนอง
ตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยสูประชาคมอาเซียนในทุกมิติ 
ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของราง
ยุทธศาสตร เปนการนํารางยุทธศาสตรที่ไดจากข้ันตอนที่ 4 ไปทําการสัมภาษณเชิงลึก
ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดาน
ผูเรียน ดานครู บุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการบริหาร
จัดการ และดานการมีสวนรวมของสังคมและดานงบประมาณ รวม 5 คน เพื่อขอความคิดเห็นใน
การประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรางยุทธศาสตรการขับเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีรางขึ้นตอไป 
ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 
และความถูกตองของรางยุทธศาสตร โดยทําการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินและตรวจสอบ
ยุทธศาสตรจากผูเชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ ไดแก ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 6 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู บุคลากรทางการศึกษา ดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมของสังคม และดาน
งบประมาณ รวม 5 คน และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ/หรือประธานคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป. ทั้ง 6 ภาค รวม 6 คน และ สพม. ทั้ง 6 ภาค รวม 6 คน รวมทั้งสิ้น 
17 คน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ตรวจสอบและรับรองรางยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนเพื่อสามารถนําไปใชไดจริง 
ขั้นตอนท่ี 7 นําเสนอยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรแบงเปน 5 กลุม คือ 

กลุมที่ 1 กลุมผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา นักการศึกษา และบุคลากรผูทรงคุณวุฒิที่
เก่ียวของกับการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายดานการเขาเปนประชาคมอาเซียน 
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กลุมที่ 2 กลุมผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา นักการศึกษา และบุคลากรผูทรงคุณวุฒิที่
เก่ียวของกับการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายดานการจัดการศึกษา 

กลุมที่ 3 กลุมประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ/หรือผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษา สพป.และ สพม. ทั่วประเทศ             

กลุมที่ 4 กลุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียจาก
การกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  31, 260  โรงเรียน  
 กลุมที่ 5 กลุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน sister school และ โรงเรียน buffer school  
จํานวน 54 โรงเรียน  
การเลือกกลุมตัวอยาง 

1. ขั้นตอนการศึกษาแนวโนมและแรงผลักดัน  คัดเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ แบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 2 ทาน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา นักการศึกษา และบุคลากรผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายดานการเขาเปนประชาคมอาเซียน 

1.2 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา นักการศึกษา และบุคลากรผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายดานการการจัดการศึกษาของประเทศ 

2. ขั้นตอนการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย แบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมตาม
วิธีดําเนินการวิจัยตอไปนี้ 

2.1 กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกเปนผูเชียวชาญใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 6 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู 
บุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการบริหารจัดการศึกษา และ
ดานการมีสวนรวมของสังคม รวม 5 คน 

2.2 ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป . และ 
สพม. คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากทุกภาคในภูมิศาสตร อัน
ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงใต ภาคตะวันออก ภาคละ 2 คน  โดย
แบงเปนระดับประถมศึกษา 1 คน และระดับมัธยมศึกษา 1 คน รวม 12 คน 

2.3 กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเปนประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ไดจากการเทียบจากตารางสัดสวนของเครจซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) จํานวนกลุมตัวอยางขั้นต่ําในการเก็บขอมูล
เทากับ 380 โรงเรียน จากน้ันผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random 

Sampling) ใชภาคภูมิศาสตรเปนเกณฑในการแบง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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2.3.1 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนโรงเรียนในแตละภาคภูมิศาสตร 
แยกเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จากนั้นกําหนดสัดสวน
จํานวนโรงเรียนในแตละภาคภูมิศาสตร และระดับช้ันเรียน ไดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามภาคภูมิศาสตร และระดับช้ันเรียน 
 

ภาคภูมิศาสตร จํานวนประชากร (โรงเรียน) จํานวนกลุมตัวอยาง 
(โรงเรียน) 

ประถม
ศึกษา 

มัธยมศึกษา รวม ประถม
ศึกษา 

มัธยมศึกษา รวม 

กลาง 2,953 423 3,376 36 5 41 

เหนือ 6,201 561 6,762 75 7 82 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
12,118 1,314 13,432 147 16 163 

ตะวันออก 1,625 177 1,802 20 2 22 

ตะวันตก 1,400 121 1,521 17 2 19 

ใต 3,997 370 4,367 49 4 53 

รวมท้ังสิ้น 28,294 2,966 31,260 344 36 380 

 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สรุป
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ป 2555 , เขาถึงเม่ือ 10 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.bopp-obec.info/home/?page_id=5993 
 

2.3.2 ขั้นตอนที่ 2 เม่ือไดจํานวนในแตละภาคภูมิศาสตรแลว จากนั้นทําการสุม
จังหวัด เพื่อใหทุกจังหวัดมีโอกาสถูกเลือกเทาเทียมกัน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple 

Random Sampling)   เม่ือไดจังหวัดแลว ใชจังหวัดเปนกลุม (cluster) เพื่อกําหนดการเลือก
โรงเรียนมาเปนตัวอยางตามสัดสวนจํานวนโรงเรียนในแตละภาคภูมิศาสตร และระดับช้ันเรียน 

2.3.3 ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นคัดเลือกโรงเรียนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมี
ระบบ (Systematic Random Sampling) โดยกําหนดใหโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีลําดับที่
ลงทายดวยเลข 9 และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ลงทายดวยเลข 8 ของแตละจังหวัดท่ีไดจาก
การสุมกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
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และผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน sister school จํานวน 30 โรง และ โรงเรียน buffer school 

จํานวน 24 โรง โดยทําการเก็บขอมูล 100% รวม 108 คน 
3. ขั้นตอนการปรับปรุงและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของ

รางยุทธศาสตร คัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 5 คน ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในดานตางๆ ไดแก ดาน
ผูเรียน ดานครู บุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการบริหาร
จัดการ และดานการมีสวนรวมของสังคมและดานงบประมาณ 

4. ขั้นตอนการประเมินรางยุทธศาสตร คัดเลือกกลุมผู เชี่ยวชาญ แบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จํานวน 17 คน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 

4.1 ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของ 
สพป. และ สพม. ทั้ง 6 ภาครวม 12 คน 

4.2 ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 5 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
แบงเปนแบบสัมภาษณ 3 ชุด และแบบสอบถาม 3 ชุด ดังน้ี 

1. แบบสัมภาษณ 
1.1 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานอาเซียน แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูล

เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก (PESTE) ที่สงผลตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ไทย และตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาวสูประชาคม
อาเซียนในป 2558 

1.2 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา แบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก (PESTE) ที่สงผลตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายใน (4M+7S) ของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2558 และตอนที่ 3 
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

1.3 แบบสัมภาษณผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 
1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายใน (4M+7S) ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ไทยเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2558 และตอนที่ 2 แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

2. แบบสอบถาม 
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2.1 แบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษา แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูล
พื้นฐาน ตอนที่ 2 ความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนในดาน
ตางๆ ตามสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปน  

2.2 แบบสอบถามประธานคณะกรรมการสถานศึกษา แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอน
ที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 ความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนในดานตางๆ ตามสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปน 

2.3 แบบประเมินรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน ใน 
4 ดาน ไดแก ความเหมาะสม (propriety) ความเปนไปได (feasibility) การนําไปใชประโยชน 
(utility) และความถูกตอง (Accuracy) 

การสรางเครื่องมือในการวิจัยและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยและตางประเทศ สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดเลือกทําการศึกษาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและยุทธศาสตรดานการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปรและประเทศญ่ีปุน ซึ่งถือเปน 2 ประเทศที่เปนผูนําทางดานการศึกษาในกลุม
ประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3 รวมกับการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทย จากเอกสาร วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ ตลอดถึงงานวิจัยที่
เก่ียวของ โดยมีขั้นตอนตอไปนี้ 

1. สรางกรอบคําถามเร่ืองแนวโนมและแรงผลักดัน จากการศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับ
การจัดทํายุทธศาสตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปรและประเทศญี่ปุน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห/สังเคราะหเพื่อสรางเปนกรอบ
คําถามดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสงใหอาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหากอนนําไปดําเนินการในขั้นตอไป 

2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโนมและแรงผลักดันที่มีผลตอการขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน โดยนํากรอบคําถามไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดย
ผูวิจัยไดสงหัวขอการสัมภาษณไปยังผูเชี่ยวชาญกอนที่จะเดินทางไปสัมภาษณ โดยผูวิจัย
ดําเนินการสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทานดวยตนเอง พรอมทั้งบันทึกวีดีโอ เทป
บันทึกเสียง ระยะเวลาในการสัมภาษณตั้งแต 1-3 ชั่วโมง ใชเวลาในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 

3. สรางกรอบคําถามเรื่องการมีสวนไดสวนเสีย จากการศึกษาจากเอกสารเพื่อทราบ
ขอดี ขอเสีย ผลกระทบ ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย ประเทศสิงคโปรและประเทศญ่ีปุน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห/
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สังเคราะหเพื่อสรางเปนกรอบคําถามดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
สงใหอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหากอนนําไปดําเนินการในขั้น
ตอไป 

4. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการมีสวนไดสวนเสียจากการขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานสูประชาคมอาเซียน โดยนํากรอบคําถามไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยไดสงหัวขอ
การสัมภาษณไปยังผูเชี่ยวชาญกอนที่จะเดินทางไปสัมภาษณ โดยผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ
กลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 12 ทานดวยตนเอง พรอมท้ังบันทึกวีดีโอ เทปบันทึกเสียง ระยะเวลาใน
การสัมภาษณตั้งแต 1-3 ชั่วโมง ใชเวลาในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ตั้งแตเดือน สิงหาคม 2555 
– มกราคม 2556 

5. สรางแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและการศึกษา
เอกสารทําการวิเคราะหเน้ือหา สรางเปนขอคําถามตามประเด็นที่สรุปไดจากการสัมภาษณ แลว
นํามาสรางเปนแบบสอบถาม นํามาสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เม่ือ
สรางแบบสอบถามเสร็จแลว ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหาและสํานวนภาษา และ
ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Conaruence) ใชเกณฑ 
0.50 ถาคําถามขอใดมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป หมายความวา ขอคําถามนั้นมี
ความเหมาะสมที่จะคงไวในแบบสอบถาม แตถาขอคําถามใด มีคาความสอดคลองต่ํากวา 0.50 
ขอคําถามนั้นตองปรับปรุงหรือตัดทิ้งไป  

จากการคํานวนคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม พบวา ขอคําถามทุกขอของ
แบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 แสดงวา ขอคําถามทุกขอมีความ
เหมาะสม 

6. ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น นําเคร่ืองมือที่แกไข
แลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง 

7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษา และประธาน
กรรมการสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบเพื่อ
หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการใชการประมาณคาความเที่ยงตรงตาม
สูตรของ Cronbach’s alpha ไดคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามชุดท่ี 1 ทั้งฉบับเทากับ 0.92 
รายดานเทากับ 0.81 – 0.97 คาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามชุดท่ี 2 ทั้งฉบับเทากับ 0.98 
รายดานเทากับ 0.96 – 0.70 แลวนําแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 

8. เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

9. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการจัดทํายุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน โดยผูวิจัยใชแนวคิดในการวิเคราะห
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ยุทธศาสตร (SWOT Analysis) ซึ่งพิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคตางๆ ของการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งขอไดเปรียบ -
เสียเปรียบระหวางประเทศไทย สิงคโปรและญี่ปุนมาเปนกรอบในการวิเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้ 
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากเอกสาร และขอมูลจากการสัมภาษณ รวมกับ
การวิเคราะหความสําคัญความตองการจําเปนจากสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคโดยใช
การคํานวณเพื่อหาคาความตองการจําเปนดวยวิธี PNImodified แบบปรับปรุง แลวพิจารณาจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการจัดทํายุทธศาสตรจากขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 

10. จัดทํา TOWS Matrix เพ่ือสรุปเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการขับเคล่ือน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยผูวิจัยนําผลการวิเคราะห
และประมวลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคมาสังเคราะห 

11. วิเคราะหขอมูลทั้งหมดรวมทั้งขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยาง เพื่อสรุป
เปนรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

12. สังเคราะหรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนให
เปนกลยุทธการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนโดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 ทาน เพื่อได
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ที่เปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติไดจริง 

13. ประเมินยุทธศาสตรโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 ทาน และสงแบบสอบถามไปยัง ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษา/
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป . และ สพม. ทั้ง 6 ภาค เพื่อไดขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมและรับรองรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ไทยพรอมทั้งแนวทางการพัฒนา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดติดตอกับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการขอความกรุณารวมมือในการ
เก็บขอมูลการวิจัย พรอมทั้งทําการสัมภาษณ นําสงและรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดทุกรอบ
ดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี ้

1. ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้ง 17 คน พรอมนําสงหนังสือ
จากมหาวิทยาลัยถึงผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง 

2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางพรอมหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจาก 
มหาวิทยาลัย โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และใหผูตอบแบบสอบถามสงคืนผูวิจัยตามที่
อยูทางไปรษณีย  
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3. ผูวิจัยนัดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน สพฐ . โดยทําหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญและสง
แบบสอบถามประธานคณะกรรมเขตพื้นที่การศึกษา/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 12 ทาน 
แลวทําการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

1.1 ขอมูลจากการสังเคราะหเอกสาร ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาแนวโนมและ
แรงผลักดันจากปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ใชการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา 

1.2 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาแนวโนมและ
แรงผลักดันจากปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ใชการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา 

1.3 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการ
จัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของผูมีสนไดสวนเสีย ใชการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา 

1.4 ขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก ในขั้นตอนที่ 3 เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ใชการแจกแจงความถี่และวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูมีสวนไดสวนเสีย ในขั้นตอนท่ี 2 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลพื้นฐานในตอนที่ 1 ดวยการใช
การแจกแจงความถ่ีและคารอยละ ขอมูลในตอนที่ 2 ความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียม
ตัวเขาสูประชาคมอาเซียนในดานตางๆ ตามสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปน โดยใชการ
คํานวณเพื่อหาคาความตองการจําเปนดวยวิธี PNImodified แบบปรับปรุง และทําการวิเคราะห
ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดวยการหาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ
ของแตละดาน แลวแปลผลตามเกณฑที่กําหนดไว 

2.2 การวิเคราะหความเหมาะสม ความเปนไปได การนําไปใชประโยชน  และ
ความถูกตองของรางยุทธศาสตร 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียน มาวิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวแปลผลตาม
เกณฑที่กําหนดไว 
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สถิติที่ใชในการวิจัย 

1. คารอยละ (Percentage) 

2. คาเฉลี่ย (Mean) 

3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. คาความตองการจําเปนดวยวิธี PNImodified แบบปรับปรุง ที่เปนผลตางตามโมเดล
ความแตกตาง (Discrepancy Model)  

 

PNImodofoed = (I – D) / D 

 

PNImodofied คือ ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 

I      คือ ระดับสภาพท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต 

D      คือ ระดับความเปนจริงท่ีตรงกับสภาพในปจจุบัน 

 

เกณฑที่ใชในการแปลผล 

คาเฉลี่ย ที่คํานวณไดจากคําตอบของกลุมตัวอยาง แปลผลตามเกณฑที่กําหนดไว ดังน้ี 

ต่ํากวา 1.50 หมายความวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด 
ระหวาง 1.50-2.49 หมายความวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 

ระหวาง 2.50-3.49 หมายความวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 
ระหวาง 3.50-4.49 หมายความวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 

4.50 ขึ้นไป หมายความวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด  
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บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และวิเคราะหสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค และการจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหแนวโนมและแรงผลักดัน ที่มีความสัมพันธกับการจัดทําราง
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของไทย 

1.1 ผลการศึกษาเอกสาร (Documentary study) แรงผลักดันและแนวโนมที่คาดวา
จะสงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของไทย  

1.2 การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (Individual In-depth Interview) ผูเชี่ยวชาญ 
ดานการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูเชี่ยวชาญดานประชาคมอาเซียน 

จํานวน 2 คน  

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะไดรับผลกระทบจากยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

2.1 การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (Individual In-depth Interview) ผูเชี่ยวชาญใน
กระทรวงศึกษาธิการในดานผูเรียน ดานครู บุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารจัดการศึกษา 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการมีสวนรวมของสังคม และดานงบประมาณ จํานวน 5 
คน 

2.2 การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (Individual In-depth Interview) ประธาน
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา สพป. 6 คน และ สพม. 
6 คน รวม 12 คน จาก 6 ภาคท่ัวประเทศ 

2.3 การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) เพื่อวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และจัดอันดับความสําคัญความตองการจําเปนในการขับเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยการใชแบบสอบถามสํารวจความ
คิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั่วประเทศ
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จํานวน 760 คน จากการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น (Multi-stage Sampling) และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหารโรงเรียน Sister School และ Buffer School รวม 108 
คน 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการขับเคล่ือนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

3.1 การศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยในปจจุบัน โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย 
ประเทศสิงคโปร และประเทศญ่ีปุน 

3.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของไทยในปจจุบัน จากผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูบริหาร/ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

3.3 การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยในปจจุบัน 
จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

3.4 สรุปผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทยในปจจุบันจากขอมูลทุกดาน 

ขั้นตอนท่ี 4 รางยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย  

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของราง
ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (Individual In-depth Interview) ผูเชี่ยวชาญในกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ดาน 

จํานวน 5 คน 
ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 

และความถูกตองของรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย โดยการตอบแบบสอบถามประเมินคา จากผูเชี่ยวชาญในกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 
6 ดาน จํานวน 5 คน และจากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา สพป. สพม. ทั่วประเทศ จํานวน 12 คน รวม 17 คน 

ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุง และนําเสนอยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย   

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหแนวโนมและแรงผลักดัน ที่มีความสัมพันธกับการจัดทําราง

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของไทย 
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ตารางที่ 6 สรุปขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเรื่องแรงผลักดัน
และแนวโนมที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ไทย 

 

ประเด็นที่
ศึกษา 

แรงผลักดันและแนวโนม 

การเมือง การรวมกลุมประเทศ เพื่อหาความรวมมือ ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัว 
ในขณะที่การเมืองของไทยมีความผันผวน เกิดความขัดแยง มีการเปล่ียนแปลง
คณะรัฐมนตรีบอยครั้ง ทําใหการบริหารและนโยบายขาดความตอเน่ือง การ
บริหารราชการแผนดิน มุงกระจายอํานาจสูภูมิภาคมากขึ้น ประชาชนมีโอกาส
แสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมากขึ้น 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจสูง มีนโยบายการคา
เสรี และความรวมมือทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคอื่นๆ มีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวนโยบายปฏิบัติ การกระจาย
รายไดไมเทาเทียม ทําใหมีชองวางระหวางคนจนกับคนรวยมาก รายไดสวนใหญ
มาจากภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออก โดยมีสัดสวนรายไดจากภาค
บริการเพิ่มขึ้น และรายไดจากภาคเกษตรลดลงอยางตอเนื่อง ระบบโลจิสติกส
พื้นฐานครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานการรวม
กลุมอาเซียนทําใหมีอํานาจตอรองกับตลาดโลกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ทําใหตอง
พัฒนาสินคาใหเกิดความแตกตางกับประเทศในกลุมอาเซียนที่มีทรัพยากร
ใกลเคียงกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดวย 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

เขาสูสังคมสูงอายุ ซึ่งมีประชากรสูงอายุเกินกวารอยละ 10 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ปญหาความแออัดของสังคมเมืองเนื่องจากการกระจุกตัวของความ
เจริญและสาธารณูปโภค การศึกษายังตองไดรับการพัฒนาดานคุณภาพอยาง
จริงจัง ใชภาษาไทยเปนภาษาหลักเพียงภาษาเดียว ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 
ในทองถิ่นที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน ควรสงเสริมการเรียนภาษาเพ่ือนบานเพ่ือ
การติดตอสื่อสารที่จะนําไปสูความเขาใจและการอยูรวมกันอยางสันติ ประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ เม่ือเปดประชาคมอาเซียน จะทําใหเกิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น ทั้งศาสนา ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
ปญหายาเสพติด และปญหาคอรรัปช่ันมีแนวโนมรุนแรงข้ึน  
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ตารางที่ 6 สรุปขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเรื่องแรงผลักดัน
และแนวโนมที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ไทย (ตอ) 

ประเด็นที่
ศึกษา 

แรงผลักดันและแนวโนม 

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี 

มีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะ และมีความพยายามท่ีจะทําการวิจัยเพื่อตอยอดเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และนวัตกรรมเพื่อสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น การมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทําใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ได
อยางรวดเร็ว จึงตองมีการสรางความเขาใจในการใช  ICT อยางสรางสรรค
โดยเฉพาะกับเยาวชน เพ่ือใหสามารถใชประโยชนและรูทันภัยจากเทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม การขยายตัวของเมือง ทําใหเกิดปญหาการรุกลํ้าเขตปา สัดสวนพื้นที่ปาไมตอ
พื้นที่ประเทศลดลงจนอยูในระดับวิกฤติ ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนมีระดับความ
รุนแรงและความถี่ที่สูงขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรมทําใหมีการใชทรัพยากร
มากขึ้น ทําใหเกิดปญหามลภาวะทั้งดานอากาศ น้ํา ดิน ตองมีการปลูกฝง
จิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติใหกับเยาวชน 

1. ดาน
ผูเรียน 

- ควรใหเด็กเรียนรูในหลายๆ มิติ ทั้งดานภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
ความม่ันคง  

- ตองสอนใหเด็กเกิดความเขาใจในประเทศเพื่อนบาน เพื่อรูเขารูเรา ในการเขาสู
อาเซียน เรียนรูความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 

- เสริมสรางใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และสามารถใช
เทคโนโลยไีดอยางเหมาะสม 

- วัฒนธรรมการเรียนรูของเด็กไทยยังออนมาก ขาดการใฝเรียนใฝรูการเรียนรู
ดวยตนเอง การพัฒนาตนเองคุณลักษณะเด็กไทยขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เม่ือ
เทียบกับประเทศเพื่อนบาน 

2. ดานครู - บุคลากรในทุกระดับขาดทักษะดานวิชาการ ดานภาษา ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดานคุณลักษณะ ตองไดรับการเตรียมความพรอมในการให
ความรูความเขาใจดานอาเซียน เสริมทักษะความสามารถภาษาตางประเทศ 
และทักษะทางวิชาชีพ 

- ขาดการเตรียมบุคลากรเขาสูโครงสราง จึงทําใหมีแตโครงสราง แตขาดคนที่มี
ความรูความสามารถและมีบทบาทหนาที่มาบริหารงานในแตละฝาย 
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ตารางที่ 6 สรุปขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเรื่องแรงผลักดัน
และแนวโนมที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ไทย (ตอ) 

ประเด็นที่
ศึกษา 

แรงผลักดันและแนวโนม 

 - เพิ่มความรูในดานความตระหนัก ความเขาใจอันดีระหวางประเทศ  ใหเห็น
ความสําคัญ เพ่ือไปพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู 

- คนที่เลือกเปนครูไมใชคนเกง ทําใหไมไดครูท่ีเกง 
- บุคลากรจะมีอิสระมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น มีความตองการมาข้ึน  
- เกิดขอเปรียบเทียบขึ้น ควรปลอยไปตามกลไกของตลาด เพ่ือใหเกิดความเสรี 

3. ดาน
หลักสูตร 

- การศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความพรอมดานภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษา
เพ่ือนบาน รวมถึงภาษาจีน ขาดโอกาสในการใชภาษาตาง 
ประเทศในชีวิตประจําวัน 

- รูปแบบการสอนยังเนนใหเด็กทองจํามากกวาเขาใจ 

- มีหลักสูตรที่ เตรียมความพรอมใหกับแรงงานที่จะแลกเปลี่ยนไปทํางาน
ตางประเทศ มีการวางแผนอุปสงคและอุปทานแรงงาน เพื่อไมเกิดปญหา
แรงงานขาดแคลน  

- ระบบการศึกษาตองมีความยืดหยุน ใหสามารถเทียบโอนกันไดทั้ง 3 ระบบ 

- ตองมีการปรับหลักสูตรใหทันสมัย เนนการอยูรวมกันอยางสันติ เนนมองไป
อนาคต ไมเนนอดีต 

- หลักสูตรตองเนนความเปนไทย และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ที่ไมทําลายธรรมชาติ 
และอยูรวมกันอยางสันติสุข 

4. ดานการ
บริหาร
จัดการ 

- ผูบริหารตองปรับการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุนใหเขากับบริบทของ
ทองถิ่น เขตพื้นที่ตองเขาใจและใหอํานาจในการตัดสินใจ ความเปนอาเซียน
โจทยในแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน ตองใหความยึดหยุน และมีกระบวนการกํากับ
ติดตามที่เขมแข็ง  

- ตองมีการจัดระเบียบ วางกฏระเบียบขอบังคับ ใหเกิดความสมดุล เหมาะสมกับ
การเขาสูอาเซียน 

- มีความพยายามกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา 
- สถานศึกษาจะแขงขันกันมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอก ตองมีการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเด็กไหลเขา ไมใชไหลออก 

- นวัตกรรมการจัดการศึกษาจะมีมากขึ้น 
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ตารางที่ 6 สรุปขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเรื่องแรงผลักดัน
และแนวโนมที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ไทย (ตอ) 

ประเด็นที่
ศึกษา 

แรงผลักดันและแนวโนม 

5. ดานการ
มีสวน
รวมของ
สังคม 

- ภาครัฐตองปรับบทบาทตนเอง เปนผูจัดใหมี โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหทุก
ฝายชวยกันพัฒนาผูเรียนสูทักษะทศวรรษท่ี 21   

- การพัฒนาควรอยูภายใตบริบทของแตละองคกร และตามบริบทของแตละเขต
พื้นที่ สวนกลางไมควรลงมากํากับดูแลมากเกินไป ควรปลอยใหสถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ การศึกษา เขตพ้ืนที่ทําหนาท่ีสนับสนุนให
เปนไปตามความตองการของทองถิ่น 

- ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน มีการเรียกรอง แตยังขาดการลงมือ
ผลักดันใหเกิดขึ้นจริง 

- ตองเตรียมความพรอมใหถึงชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาไปสู
ชุมชน  

- ตองเปดอิสระใหแตละองคกรสามารถมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความ
ถนัดและศักยภาพ 

- ตองใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากในการจัดการศึกษาโดย 

  เฉพาะการศึกษาที่จะเอื้อตอการพัฒนาของแตละทองถิ่น และตอง เนนสายอาชีพ 
เด็กจบมาตองมีงานทําและสามารถพัฒนาทองถิ่นได 

6. ดาน
งบประม
าณ 

- กระทรวงศึกษาธิการไดรับงบประมาณจํานวนมาก และมีแนวโนมที่จะไดรับ
งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกป แตผลลัพธกลับไมมีประสิทธิภาพ 

- ยังไมมีงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตรดานอาเซียนโดยเฉพาะ  
- ไมควรเอางบประมาณมาเปนอุปสรรค หรือขอจํากัดในการพัฒนา ใหพัฒนาไป
ตามบริบท ความพรอม และความสามารถของแตละทองถิ่น 

 

               ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหผู มีสวนไดสวนเสีย ที่ไดรับผลกระทบจากยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

2.1 การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (Individual In-depth Interview) ผูเชี่ยวชาญใน
กระทรวงศึกษาธิการในดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารจัด



105 
 

 

การศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการมีสวนรวมของสังคมและดานงบประมาณ 
จํานวน 5 คน 

2.2 การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (Individual In-depth Interview) ประธาน
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา สพป. 6 คน และ  สพม. 
6 คน รวม 12 คน  
 

ตารางที่ 7 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในกระทรวงศึกษาธิการและผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษา 

ประเด็นที่ศึกษา ความคิดเห็น 

1. ดานผูเรียน ผูเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางมากในดานการคิดวิเคราะห
และสังเคราะห ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสรางสรรค ดานภาษาที่ 2 และ 3 รวมท้ังภาษาเพื่อนบาน 

2. ดานครู ตองพัฒนาครูใหสามารถปรับเปล่ียนการสอน สงเสริมดานภาษา 
การบูรณาการหลักสูตร การสอนโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางอยาง
แทจริง การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และการใชเทคโนโลยี
มาชวยในการสอน รวมทั้งการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

3. ดานหลักสูตร ควรมีการระดมความคิดจากผูเกี่ยวของในทุกระดับ เพื่อรวมกําหนด
กรอบแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนไปสูประชาคมอาเซียน 
กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู และ
คุณภาพของสถานศึกษา  

4. ดานการบริหาร
จัดการ 

ตองมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง และไดรับความรวมมือจากทุก
ภาคสวน บริหารจัดการไดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีการคาดการณ
ลวงหนา มีนโยบาย มีเปาหมาย และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

5. ดานการมีสวนรวม
ของสังคม 

นโยบายของ สพฐ. เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมมากขึ้น ในการ
ชวยพัฒนาบทบาทหนาท่ีพลเมือง ทําใหสังคมตองมีการ
เปล่ียนแปลง และตื่นตัวมากขึ้น 

6. ดานงบประมาณ งบประมาณดานการศึกษามีจํานวนมาก ทั้งจากสวนกลาง และจาก
ทองถิ่น แตยังขาดการติดตามประเมินความคุมคา และความสําเร็จ 
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2.2 การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และ
จัดอันดับความสําคัญความตองการจําเปนในการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย   

2.2.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยแบงเปน 3 กลุมสถานศึกษาไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ทั่วประเทศ สถานศึกษา โรงเรียน Buffer School 

และสถานศึกษา โรงเรียน Sister School 
โดยกลุมตัวอยางผูบริหารศึกษามีจํานวนรวม 412 คน และกลุมตั วอยางประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษามีจํานวนรวม 411 คน คิดเปนรอยละ 50.06 และ 49.94 จากจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 823 คน  
 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูบริหารสถานศึกษา 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ตําแหนง 

  ผูบริหารสถานศึกษา สพฐ 
  ผูบริหารโรงเรียน Buffer school 

  ผูบริหารโรงเรียน Sister school 

(n = 412) 

380 

12 

20 

 

92.23 

2.91 

4.86 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

343 

69 

 

83.25 

16.75 

อายุ 
  31 – 40 ป 
  41 – 50 ป 
  51 – 60 ป 
  มากกวา 60 ปขึ้นไป 

 

16 

173 

217 

6 

 

3.88 

41.99 

52.67 

1.46 

อายุราชการ 

  1 – 5 ป 
  6 – 10 ป 
  11 – 15 ป 
  16 ปขึ้นไป 

 

3 

7 

22 

380 

 

0.73 

1.70 

5.34 

92.23 
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

  1 – 5 ป 
  6 – 10 ป 
  11 – 15 ป 
  16 ปขึน้ไป 

 

88 

66 

91 

167 

 

21.36 

16.02 

22.09 

40.53 

ตําแหนงวิทยฐานะ 

  ผอ.เช่ียวชาญ 

  ผอ.ชํานาญการ 
  อื่นๆ 

 

34 

334 

44 

 

8.25 

81.07 

10.68 

วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

  อื่นๆ 

 

62 

336 

13 

1 

 

15.05 

81.55 

3.16 

0.24 

ขนาดสถานศึกษา 

  เล็ก 

  กลาง 
  ใหญ 
  ใหญพิเศษ 

 

156 

189 

41 

26 

 

37.87 

45.87 

9.95 

6.31 

ระดับชั้นที่เปดสอน 

  อนุบาล 

  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนตน 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(n=880) 

297 

326 

181 

76 

 

33.75 

37.04 

20.57 

8.64 
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูบริหารสถานศึกษา (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

จํานวนนักเรียน 

  ไมเกิน 100 คน 

  101 – 300 คน 

  301 – 500 คน 

  501 – 1,000 คน 

  1,001 – 1,500 คน 

  1,501 – 2,000 คน 

  2,001 – 2,500 คน 

  มากกวา 2,500 คน 

 

94 

165 

40 

50 

24 

14 

5 

20 

 

22.82 

40.05 

9.71 

12.14 

5.82 

3.40 

1.21 

4.85 

จํานวนบุคลากร 

  ไมเกิน 50 คน 

  51 – 100 คน 
  101 – 150 คน 

  151 – 200 คน 

  มากกวา 200 คน 

 

350 

27 

17 

5 

13 

 

84.95 

6.55 

4.13 

1.21 

3.16 

 

จากตารางท่ี 8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 380 คน คิดเปนร อยละ 92.23 
ผูบริหารสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 343 คน คิดเปนรอยละ 83.25 มีอายุระหวาง 32 ถึง 65 
ป โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 52.67 รองลงมามีอายุ
ระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 41.99 ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีอายุ
ราชการตั้งแต 16 ปขึ้นไป จํานวน 380 คน คิดเปนรอยละ 92.23  และดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนเวลาตั้งแต 16 ปขึ้นไป จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 40.53 
รองลงมาคือ 11 – 15 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.09 ตอมา 1 – 5 ป จํานวน 88 คน 
คิดเปนรอยละ 21.36 และดํารงตําแหนงมา 6- 10 ป นอยท่ีสุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
16.02 ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีตําแหนงวิทยฐานะเปนผูอํานวยการชํานาญการ จํานวน 
334 คน คิดเปนรอยละ 81.07 และมีการศึกษาในระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 336 คน คิด
เปนรอยละ 81.55  

ในดานขอมูลของสถานศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารของสถานศึกษา
ขนาดกลางมากที่สุด จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 45.87 รองลงมาเปนผูบริหารของ
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สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 37.87 โดยสวนใหญมีการสอนในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 326 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 37.04 จากจํานวนความถ่ีของระดับชั้นที่เปด
สอนท้ังหมด 880 ระดับ รองลงมาคือ ระดับชั้นอนุบาล จํานวน 297 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
33.75 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 181 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 20.57 สุดทายคือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 76 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 8.64 สถานศึกษาสวนใหญมี
จํานวนนักเรียนระหวาง 101 – 300 คน จํานวน 165 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 40.05 รองลงมา
ไดแก มีนักเรียนไมเกิน 100 คน จํานวน 94 โรงเรียน (รอยละ 22.82) มีนักเรียน 501 – 1,000 
คน จํานวน 50 โรงเรียน (รอยละ 12.14) และมีนักเรียน 301 – 500 คน จํานวน 40 โรงเรียน 
(รอยละ 9.71) และสถานศึกษาสวนใหญมีบุคลากรไมเกิน 50 คน จํานวน 350 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 84.95  

จากตารางที่ 8 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ . เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีอายุราชการและดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาตั้งแต 16 ปขึ้นไป มีตําแหนงวิทยฐานะเปนผูอํานวยการชํานาญการ 
และมีการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยสถานศึกษาที่ผูอํานวยการดํารงตําแหนงนั้น สวนใหญ
เปนสถานศึกษาขนาดกลาง เปดสอนในระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 101 – 300 คน และมี
บุคลากรไมเกิน 50 คน 

 

ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ตําแหนง 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สพฐ 
  ประธานคณะกรรมการโรงเรียน Buffer school 

  ประธานคณะกรรมการโรงเรียน Sister school 

(n = 411) 

380 

14 

17 

 

92.46 

3.41 

4.13 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

352 

59 

 

85.64 

14.36 

อายุ 
  ตั้งแต 30 ปลงมา 
  31 – 40 ป 
  41 – 50 ป 
  51 – 60 ป 
  มากกวา 60 ปขึ้นไป 

 

2 

43 

115 

136 

115 

 

0.49 

10.46 

27.98 

33.09 

27.98 
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ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

  1 ป 
  2 ป 
  3 ป 
  มากกวา 3 ปขึ้นไป 

 

92 

56 

50 

213 

 

22.38 

13.63 

12.17 

51.82 

วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

  อื่นๆ 

 

130 

67 

5 

209 

 

31.63 

16.30 

1.22 

50.85 

 

จากตารางท่ี 9 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 380 คน คิดเปนรอย
ละ 92.46 ประธานคณะกรรมการสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 85.64 
มีอายุระหวาง 24 ถึง 78 ป โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอย
ละ 33.09 รองลงมามีอายุระหวาง 41 – 50 ป กับมีอายุมากกวา 60 ป จํานวน 115 คน คิดเปน
รอยละ 27.98 เทากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนเวลามากกวา 3 ปขึ้นไป จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 51.82 
รองลงมาคือ 1 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 22.38 ตอมา 2 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอย
ละ 13.63 และดํารงตําแหนงมา 3 ป นอยท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.17 ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับอื่นๆ มากท่ีสุด จํานวน 209 คน คิด
เปนรอยละ 50.85 รองลงมาคิอ ระดับปริญญาตรี จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 31.63 

สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51 – 60 ป ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
มากกวา 3 ปขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษาในระดับท่ีต่ํากวาปริญญาตรี  

2.2.2 การวิ เคราะหสภาพปจจุบัน  สภาพท่ีพึงประสงค  และจัดอันดับ
ความสําคัญความตองการจําเปนในการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย 
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ 
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม 

 

ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI modified ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

1) ดานผูเรียน 3.63 0.83 มาก 4.41 0.61 มาก 0.21 4 

2) ดานครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.41 0.83 ปาน
กลาง 

4.37 0.62 มาก 0.28 1 

3) ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

3.43 0.86 ปาน
กลาง 

4.31 0.62 มาก 0.26 2 

4) ดานหลักสูตร 3.46 0.86 ปาน
กลาง 

4.36 0.62 มาก 0.26 2 

5) ดานการมีสวนรวมของสังคม 3.76 0.77 มาก 4.45 0.58 มาก 0.18 5 

6) ดานงบประมาณ 3.94 0.75 มาก 4.54 0.56 มากที่สุด 0.15 6 

รวม 3.60 0.82 มาก 4.41 0.60 มาก 0.22 

 

 จากตารางท่ี 10 สภาพที่เปนอยูของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยภาพรวม พบวา มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.60) เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน และคะแนนความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 ดาน ซึ่งดานงบประมาณมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุด( ̅ = 

3.94)  สภาพที่ควรจะเปนของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนโดยภาพรวม
พบวา มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.41) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
สวนใหญมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ยกเวนดานงบประมาณท่ีมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( ̅ = 4.54)  
 ผลการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนโดย
ภาพรวมพบวา ผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียนมีคาดัชนีความตองการ PNImodified = 0.22 คิดเปนรอยละ 22 เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานครู บุคลากรทางการศึกษามีความตองการมากท่ีสุด PNImodified = 0.28 
คิดเปนรอยละ 28 สวนดานงบประมาณมีความตองการนอยท่ีสุด PNImodified = 0.15 คิดเปนรอย
ละ 15 
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 เม่ือวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสภาพที่เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปน 
โดยพิจารณาจุดตัดความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมของสภาพท่ีควรจะเปน และสภาพที่เปนอยู ได
จุดตัดท่ี 4.41 และ 3.60 ตามลําดับ พบวา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียม
ตัวเขาสูประชาคมอาเซียนในดานผูเรียน ดานการมีสวนรวมของสังคม และดานงบประมาณอยู
ในสวนที่ 2 คือ ผลงานประสบความสําเร็จดี สวนดานครู บุคลากรทางการศึกษา ดานบริหาร
จัดการสถานศึกษา และดานหลักสูตรอยูในสวนที่ 4 คือ ผลงานยังไมดี แตยังไมนาหวง ดัง
แผนภูมิที่ 2 

 

 
แผนภูมิที ่2 ผลวิเคราะหเมทริกซการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม 

 

  

ผูเรียน 

ครู บุคลากร การบริหารจัดการฯ 
หลักสูตร 

การมีสวนรวมฯ 
งบประมาณ 

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00

สภ
าพ
ที่เ
ปน

อย
ู 

สภาพท่ีควรจะเปน 

สวนท่ี 1 ผลงานดีเกินเกณฑ สวนท่ี 2 ผลงาน
ประสบความสาํเร็จดี 

สวนท่ี 4 ผลงานยังไม
ดี แตยังไมนาหวง 

สวนท่ี 3 ผลงานยังไมดี 
ตองปรับปรุง 
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของสถานศึกษาในการเตรียมตั วเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานผูเรียน 

ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI modified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

1.1  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประเทศอาเซียน ในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

3.16 0.79 ปาน
กลาง 

4.22 0.61 มาก 0.33 4 

1.2  มีความรูเก่ียวกับกฎบัตร
อาเซียน 

2.79 0.87 ปาน
กลาง 

4.12 0.67 มาก 0.47 2 

1.3  มีความสามารถในการสื่อสาร
ไดอยางนอย 2 ภาษา 

2.74 0.99 ปาน
กลาง 

4.13 0.73 มาก 0.51 1 

1.4  มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสรางสรรค 

3.17 0.86 ปาน
กลาง 

4.24 0.66 มาก 0.34 3 

1.5  มีความสามารถในการแก 
ปญหาอยางสันติวิธี 

3.57 0.83 มาก 4.39 0.62 มาก 0.23 5 

1.6  มีความสามารถในการทํางาน
และอยูรวมกับผูอื่น 

3.88 0.79 มาก 4.49 0.61 มาก 0.16 14 

1.7 เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

3.95 0.78 มาก 4.48 0.58 มาก 0.14 16 

1.8 มีภาวะผูนํา 3.79 0.85 มาก 4.46 0.58 มาก 0.18 11 

1.9 เห็นปญหาสังคมและลงมือทํา
เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 

3.63 0.86 มาก 4.39 0.61 มาก 0.21 9 

1.10 เห็นคุณคาความเปนมนุษย
เทาเทียมกัน 

4.07 0.78 มาก 4.59 0.54 มากที่สุด 0.13 17 

1.11 มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู 

3.60 0.82 มาก 4.36 0.64 มาก 0.21 9 

1.12 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวิธีคิด
อยางถูกตอง 

3.55 0.82 มาก 4.39 0.64 มาก 0.23 5 

1.13 มีความสามารถในการจัดการ
จัดการ/ควบคุมตนเอง 

3.75 0.80 มาก 4.44 0.60 มาก 0.18 11 

1.14 มีความภูมิใจในความเปน
ไทย/ความเปนอาเซียน 

4.12 0.78 มาก 4.60 0.57 มากที่สุด 0.12 18 

1.15 รวมกันรับผิดชอบตอ
ประชาคมอาเซียน 

3.56 0.87 มาก 4.38 0.61 มาก 0.23 5 
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของสถานศึกษาในการเตรียมตั วเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานผูเรียน (ตอ) 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNI modified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

1.16 มีความตระหนักในความเปน
อาเซียน 

3.58 0.91 มาก 4.41 0.63 มาก 0.23 5 

1.17 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/
สันติธรรม 

3.97 0.80 มาก 4.59 0.58 มากที่สุด 0.16 14 

1.18 ยอมรับความแตกตางในการ
นับถือศาสนา 

4.07 0.80 มาก 4.57 0.59 มากที่สุด 0.12 18 

1.19 ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.01 0.81 มาก 4.60 0.58 มากที่สุด 0.15 15 

รวม 3.63 0.83 มาก 4.41 0.61 มาก 0.23  

 

จากตารางท่ี 11 สภาพที่เปนอยูของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
ดานผูเรียน พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.63) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญมีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียอยูในระดับมาก ยกเวนขอ
รายการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม( ̅ = 3.16)  มีความรูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน( ̅ = 2.79)  มีความสามารถในการ
สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา( ̅ = 2.74)  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
( ̅ = 3.17) ที่มีคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สภาพที่ควรจะเปนของสถานศึกษาใน
การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานผูเรียน พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( ̅ = 4.41) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ยกเวนขอรายการเห็นคุณคาความเปนมนุษยเทาเทียมกัน( ̅ = 4.59)    มีความ
ภูมิใจในความเปนไทย/ความเปนอาเซียน( ̅ = 4.60)  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรร
มาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ( ̅ = 4.59) ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา( ̅ = 4.57) 

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง( ̅ = 4.60) ที่มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด 

ผลการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
ผูเรียน พบวา โดยรวมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียม
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ตัวเขาสูประชาคมอาเซียนมีคาดัชนีความตองการ PNImodified = 0.23 คิดเปนรอยละ 23 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอรายการมีความสามารถในการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษามี
ความตองการมากท่ีสุด PNImodified = 0.51 คิดเปนรอยละ 51 รองลงมา คือขอรายการ มีความรู
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน PNImodified = 0.47 คิดเปนรอยละ 47 และขอรายการ มีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค PNImodified = 0.34 คิดเปนรอยละ 34 ตามลําดับ  สวนขอ
รายการมีความภูมิใจในความเปนไทย/ความเปนอาเซียน และขอรายการยอมรับความแตกตาง
ในการนับถือศาสนามีความตองการนอยที่สุด PNImodified = 0.12 คิดเปนรอยละ 12 

เม่ือวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสภาพที่เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปน 
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานผูเรียน  โดย
พิจารณาจุดตัดความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมดานผูเรียนของสภาพที่ควรจะเปน และสภาพท่ีเปนอยู 
ไดจุดตัดท่ี 4.41 และ 3.63 ตามลําดับ พบวา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสู
ประชาคมอาเซียนดานผูเรียนที่อยูในสวนที่ 2 หมายถึงผลงานประสบความสําเร็จดี มีอยู 9 
รายการ คือขอรายการท่ี 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18 และ 19  สวนการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานผูเรียนที่อยูในสวนที่ 4 หมายถึงผลงานยังไมดี แตยังไม
นาหวง มีอยู 10 รายการ คือขอรายการท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15  และ 16 ดังแผนภูมิที ่3 
 

 

แผนภูมิที่ 3 ผลวิเคราะหเมทริกซการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานผูเรียน 
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียมตัว
เขาสูประชาคมอาเซียน ดานครู บุคลากรทางการศึกษา 

 

ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

2.1 ครูผูสอนมีความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

3.58 0.70 มาก 4.47 0.59 มาก 0.25 9 

2.2 ครูสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

3.04 0.87 ปานกลาง 4.30 0.68 มาก 0.41 2 

2.3 ครูใชหนังสือ ตําราเรียน และ
สื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการ
จัดการเรียนรู 

2.94 0.99 ปานกลาง 4.23 0.70 มาก 0.44 1 

2.4 ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) 

ในการจัดการเรียนรู การวัดละการ
ประเมินผล และการเผยแพรผลงาน 
ทั้งระบบออนไลน (Online) และ
ออฟไลน (Offline) 

3.28 0.83 ปานกลาง 4.31 0.62 มาก 0.31 5 

2.5 ครูใชเทคนิคและวิธีการสอนที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู 

3.53 0.73 มาก 4.44 0.60 มาก 0.26 7 

2.6 ครูสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการจัดการเรียนรู
ทั้งในประเทศ และในกลุม
ประชาคมอาเซียน 

2.98 0.98 ปานกลาง 4.19 0.67 มาก 0.40 3 

2.7 ครูใชประสบการณการวิจัย สื่อ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเน่ือง 

3.19 0.86 ปานกลาง 4.30 0.64 มาก 0.35 4 

2.8 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

3.75 0.75 มาก 4.47 0.58 มาก 0.19 11 

2.9 ผูบริหารมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ ภายใตสภาวการณ
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.79 0.74 มาก 4.49 0.57 มาก 0.19 11 

2.10 ผูบริหารมีทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
ทักษะในการใช ICT 

3.40 0.85 ปานกลาง 4.42 0.61 มาก 0.30 6 
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียม
ตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ดานครู บุคลากรทางการศึกษา (ตอ) 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

2.11 ผูบริหารมีความสามารถใน
การประสานภาคี เครือขายเพ่ือ
ความรวมมือการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน (เชน โรงเรียน 

องคกรเอกชน หนวยงานราชการ 
ฯลฯ) 

3.64 0.81 มาก 4.40 0.61 มาก 0.21 10 

2.12 ผูบริหารมีความสามารถใน
การนิเทศ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

3.78 0.74 มาก 4.50 0.59 มาก 0.19 11 

2.13 ผูบริหารมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายใน
กลุมประชาคมอาเซียน 

3.37 0.89 ปานกลาง 4.29 0.63 มาก 0.27 7 

รวม 3.41 0.83 ปานกลาง 4.37 0.62 มาก 0.29  

                
             จากตารางท่ี 12 สภาพที่เปนอยูของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
ดานครู บุคลากรทางการศึกษา พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
( ̅ = 3.41) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 7 
ขอ และระดับมาก 6 ขอ คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยระดับมากสามอันดับแรกคือ  ผูบริหารมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ( ̅ = 3.79) 

ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน( ̅ = 3.78)  และผูบริหารมี
วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน( ̅ = 3.75) สภาพที่ควรจะเปนของสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานครู บุคลากรทางการศึกษา พบวา โดยรวมมีคะแนน
ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.37) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีคะแนน
ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ขอรายการท่ีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผูบริหารมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ( ̅ = 4.49) 

ผลการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
ครู บุคลากรทางการศึกษา พบวา โดยรวมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของ
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สถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนมีคาดัชนีความตองการ PNImodified = 0.29 
คิดเปนรอยละ 29 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอรายการครูใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่
เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูมีความตองการมากท่ีสุด PNImodified = 0.44 คิดเปน
รอยละ 44 รองลงมา คือขอรายการ ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร PNImodified = 

0.41 คิดเปนรอยละ 41 และขอรายการ ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการเรียนรู
ทั้งในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน PNImodified = 0.40 คิดเปนรอยละ 40 ตามลําดับ  
สวนขอรายการผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน  ขอรายการผูบริหาร
มีความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ   และขอ
รายการผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานมีความตองการนอยท่ีสุด 
PNImodified = 0.19 คิดเปนรอยละ 19 

เม่ือวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสภาพที่เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปน 
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานครู บุคลากร
ทางการศึกษา  โดยพิจารณาจุดตัดความคิดเห็นเฉล่ียโดยรวมดานครู บุคลากรทางการศึกษา
ของสภาพท่ีควรจะเปน และสภาพท่ีเปนอยู ไดจุดตัดท่ี 4.37 และ 3.41 ตามลําดับ พบวา การ
เตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานครู บุคลากรทางการศึกษาที่อยู
ในสวนท่ี 2 หมายถึงผลงานประสบความสําเร็จดี มีอยู 6 รายการ คือขอรายการท่ี 1, 5, 8, 9, 11 

และ 12  สวนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานครู บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีอยูในสวนที่ 4 หมายถึงผลงานยังไมดี แตยังไมนาหวง มีอยู 6 รายการ คือขอ
รายการที่ 2, 3, 4, 6, 7 และ 13   และการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคม
อาเซียนดานครู บุคลากรทางการศึกษาที่อยูในสวนที่ 3 หมายถึงผลงานยังไมดี ตองปรับปรุง มี
อยู 1 รายการ คือขอรายการท่ี 10  ดังแผนภูมิที ่4 
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แผนภูมิที่ 4 ผลวิเคราะหเมทริกซการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานครู  บุคลากรทางการศึกษา 
 

ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียมตัว
เขาสูประชาคมอาเซียน ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

3.1 แตงตั้งคณะกรรมการประกอบ ดวย 
ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ร อ ง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  และครู
ผู รับผิ ดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู สู
ประชาคมอาเซียน และผูแทนจาก
หนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.42 0.85 ปาน
กลาง 

4.28 0.60 มาก 0.25 5 

3.2 ประชุมคณะกรรมการ เ พ่ือสราง
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักใน
การดําเนินงานตลอดแนว พรอมวางแผน
กําหนดกิจกรรม/ปฏิทินดําเนินงาน 

3.44 0.83 ปาน
กลาง 

4.30 0.61 มาก 0.25 5 

3.3 สงเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน เชน งบประมาณ บุคลากร 
วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เปนตน 

3.62 0.80 มาก 4.39 0.59 มาก 0.21 8 
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียม
ตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา (ตอ) 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

3.4 วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และ
ผูเก่ียวของใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

3.70 0.75 มาก 4.46 0.58 มาก 0.20 9 

3.5 จัดต้ังเครือขายในสถานศึกษา มี
ผูเก่ียวของ เชน นายอําเภอ ผูแทนฝาย
วัฒนธรรม ผูแทนสํานักงานเทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ/
รองผูอํ านวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ภูมิ
ปญญาทองถิ่น เปนตน 

3.26 0.96 ปาน
กลาง 

4.27 0.68 มาก 0.31 1 

3.6 กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู การดําเนินงานพัฒนาการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนเปนประจําทุกป โดย
กําหนดใหมีกิจกรรมประกวดแขงขัน อัน
แสดงใหเห็นถึงความรู ความเขาใจและ
ความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

3.25 0.91 ปาน
กลาง 

4.25 0.62 มาก 0.31 1 

3 . 7  กํ าหนด ให มี ก า รนิ เ ท ศภาย ใน
สถานศึกษาตามอยางเปนระบบ 

3.54 0.82 มาก 4.33 0.62 มาก 0.23 7 

3.8  สนับสนุนใหค รูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครู
อาเซียนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับชาติ 

3.33 0.94 ปาน
กลาง 

4.29 0.64 มาก 0.29 3 

3 . 9  มี ก า รสรุ ปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอมประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ืองในรูปแบบท่ี 

3.29 0.90 ปาน 

กลาง 
4.26 0.65 มาก 0.29 3 

รวม 3.43 0.86 
ปาน
กลาง 

4.31 0.62 มาก 0.26 
 

 

จากตารางท่ี 13 สภาพที่เปนอยูของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง ( ̅ = 3.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใน
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ระดับปานกลาง ยกเวนขอรายการ สงเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน เชน 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร เปนตน ( ̅ = 3.62) วางแผนพัฒนาครู บุคลากร 
และผูเกี่ยวของใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ( ̅ = 3.70) และกําหนดใหมีการ
นิเทศภายในสถานศึกษาตามอยางเปนระบบ ( ̅ = 3.54) ที่มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก สภาพที่ควรจะเปนของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานการ
บริหารจัดการสถานศึกษา พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียอยูในระดับมาก ( ̅ = 

4.31) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ขอ
รายการท่ีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุดคือ วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเกี่ยวของให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ( ̅ = 4.46) 

ผลการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
การบริหารจัดการสถานศึกษา พบวา โดยรวมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของ
สถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนมีคาดัชนีความตองการ PNImodified = 0.26 
คิดเปนรอยละ 26 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอรายการกําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู การดําเนินงานพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหมี
กิจกรรมประกวดแขงขัน อันแสดงใหเห็นถึงความรู ความเขาใจและความตระหนักเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน และขอรายการจัดตั้งเครือขายในสถานศึกษา มีผูเกี่ยวของ เชน นายอําเภอ 
ผูแทนฝายวัฒนธรรม ผูแทนสํานักงานเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ/รอง
ผูอํานวยการมีความตองการมากที่สุด PNImodified = 0.31 คิดเปนรอยละ 31  สวนขอรายการ
วางแผนพัฒนาครู บุคลากร และผูเก่ียวของใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีความ
ตองการนอยท่ีสุด PNImodified = 0.20 คิดเปนรอยละ 20 

เม่ือวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสภาพที่เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปน 
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  โดยพิจารณาจุดตัดความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมดานบริหารจัดการ
สถานศึกษาของสภาพที่ควรจะเปน และสภาพท่ีเปนอยู ไดจุดตัดท่ี 4.31 และ 3.43 ตามลําดับ 
พบวา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีอยูในสวนที่ 1 หมายถึงผลงานดีเกินเกณฑ มีอยู 1 รายการ คือขอรายการที่ 2 

การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่อยูในสวนที่ 2 หมายถึงผลงานประสบความสําเร็จดี มีอยู 3 รายการ คือขอ
รายการที่ 3, 4 และ 7  และการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่อยูในสวนที่ 4 หมายถึงผลงานยังไมดี แตยังไมนาหวง มีอยู 5 
รายการ คือขอรายการท่ี 1, 5, 6, 8 และ 9 ดังแผนภูมิที ่5 
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แผนภูมิที่ 5 ผลวิเคราะหเมทริกซการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

  

ขอ 1 
ขอ 2 

ขอ 3 
ขอ 4 

ขอ 5 ขอ 6 

ขอ 7 

ขอ 8 ขอ 9 

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20 4.30 4.40 4.50 4.60

สภ
าพ
ที่เ
ปน

อย
ู 

สภาพท่ีควรจะเปน 
4.22000



123 
 

 

ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียมตัว
เขาสูประชาคมอาเซียน ดานหลักสูตร 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

4.1 การจัดการเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ในเนื้อหาที่เก่ียวกับ
เร่ืองอาเซียนโดยตรง 

3.61 0.82 มาก 4.43 0.61 มาก 0.23 4 

4.2 การจัดการเรียนรูบูรณาการกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ โดยใช
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เปนแกน 

3.57 0.82 มาก 4.41 0.60 มาก 0.23 4 

4.3 การจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม โดย
การกําหนดผลการเรียนรู  แลว
นํามาเขียนคําอธิบาย รายวิชา และ 

3.40 0.89 ปาน
กลาง 

4.37 0.66 มาก 0.29 2 

 

 

นํ า ไป จัด ทํ าหน ว ยก า ร เ รี ย น รู 
ออกแบบการเรียนรู และเขียน
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือนําไปใช
จัดการเรียนรูตอไป 

      

  

4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เปนกิจกรรมที่มุงเนนการเติมเต็ม
ความรู ความชํานาญ  และ
ประสบการณของผูเรียนเก่ียวกับ
เรื่องอาเซียน เชน กิจกรรมชุมนุม 
ชมรมอาเซียน ลูกเสือ – ยุวกาชาด
อาเซียน เปนตน 

3.43 0.86 ปาน
กลาง 

4.29 0.61 มาก 0.25 3 

4.5 การจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือเสริม
ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก
เก่ียวกับเรื่องอาเซียน เชน จัดคาย
ปรัชญาคมอาเซียน จัดงานสัปดาห
อาเซียน กิจกรรมภาษาอาเซียนนา
รู ชุมชนคนรักอาเซียน ASEAN 

Song เปดโลกอาเซียน เปนตน 

3.30 0.91 ปาน
กลาง 

4.29 0.63 มาก 0.30 1 

รวม 3.46 0.86 
ปาน
กลาง 

4.36 0.62 มาก 0.26 
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จากตารางท่ี 14 สภาพที่เปนอยูของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
ดานหลักสูตร พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.46) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ยกเวนขอ
รายการ การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนโดยตรง  ( ̅ = 3.61) และการจัดการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นๆ โดยใชกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนแกน ( ̅ = 3.57) 

ที่มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก สภาพที่ควรจะเปนของสถานศึกษาในการเตรียม
ตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานหลักสูตร พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( ̅ = 4.36) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ขอรายการท่ีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเร่ืองอาเซียนโดยตรง ( ̅ = 4.43) 

ผลการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
หลักสูตร พบวา โดยรวมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของสถานศึกษาในการ
เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนมีคาดัชนีความตองการ PNImodified = 0.26 คิดเปนรอยละ 26 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอรายการ การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเสริมความรู ความเขาใจ 
ความตระหนักเก่ียวกับเรื่องอาเซียน เชน จัดคายปรัชญาคมอาเซียน จัดงานสัปดาหอาเซียน 
กิจกรรมภาษาอาเซียนนารู ชุมชนคนรักอาเซียน ASEAN Song เปดโลกอาเซียน เปนตน มี
ความตองการมากที่สุด PNImodified = 0.30 คิดเปนรอยละ 30 สวนขอรายการการจัดการเรียนรู
ในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน
โดยตรง และขอรายการการจัดการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ โดยใชกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนแกน  มีความตองการนอยที่สุด 
PNImodified = 0.23 คิดเปนรอยละ 23 

เม่ือวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสภาพที่เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปน 
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานหลักสูตร  
โดยพิจารณาจุดตัดความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมดานหลักสูตรของสภาพท่ีควรจะเปน และสภาพท่ี
เปนอยู ไดจุดตัดที่ 4.36 และ 3.46 ตามลําดับ พบวา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขา
สูประชาคมอาเซียนดานหลักสูตรที่อยูในสวนที่ 2 หมายถึงผลงานดีเกินเกณฑ มีอยู 2 รายการ 
คือขอรายการท่ี 2  และ 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
หลักสูตรท่ีอยูในสวนที่ 3 หมายถึงผลงานประสบความสําเร็จดี มีอยู 1 รายการ คือขอรายการท่ี 
3และการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานหลักสูตรที่อยูในสวนที่ 
4 หมายถึงผลงานยังไมดี แตยังไมนาหวง มีอยู 2 รายการ คือขอรายการท่ี 4 และ 5 ดังแผนภูมิ
ที ่6 
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แผนภูมิที่ 6 ผลวิเคราะหเมทริกซการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานหลักสูตร 
 

ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียมตัว
เขาสูประชาคมอาเซียน ดานการมีสวนรวมของสังคม 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

5.1 สถานศึกษาสามารถเปดโอกาส
ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดสรางหลักสูตร  สถาน 
ศึกษา  และกํากับติดตามการใช
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.42 0.90 ปาน
กลาง 

4.27 0.64 มาก 0.25 2 

5.2 ผูบริหารและบุคลากรในสถาน 
ศึกษา สรางความศรัทธาและความ
เช่ือมั่นตอชุมชน 

3.90 0.73 มาก 4.52 0.56 มาก
ที่สุด 

0.16 13 

5.3 ผูบริหารและบุคลากรในสถาน 
ศึกษา เปนผูมี ใจกวางและมีจิต
สาธารณะ 

4.03 0.69 มาก 4.56 0.56 มาก
ที่สุด 

0.13 18 
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ขอ 5 

3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00

4.20 4.30 4.40 4.50 4.60

สภ
าพ
ที่เ
ปน

อย
ู 

สภาพท่ีควรจะเปน 



126 
 

 

ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียม
ตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการมีสวนรวมของสังคม (ตอ) 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

5 . 4  ผู บ ริ ห า ร และบุ ค ลากร ใน
สถานศึกษา ตระหนักในสิ่งที่จําเปน
และขาดแคลน ไมวางเฉย มีความ
ตั้งใจที่จะทํากิจทุกอยางใหสําเร็จ 

4.02 0.69 มาก 4.57 0.56 มาก
ที่สุด 

0.14 17 

5 . 5  ผู บ ริ ห า ร และบุ ค ลากร ใน
สถานศึกษา หมั่นพัฒนาตนเองใหมี
บุคลิกท่ี ดี มีเสนห  เปนที่ชื่นชม
ศรัทธาของชุมชนและเพ่ือรวมงาน 

3.97 

 

0.73 มาก 4.55 0.56 มาก
ที่สุด 

0.15 14 

5 . 6  ผู บ ริ ห า ร และบุ ค ลากร ใน
สถานศึกษา มีความออนนอมถอม
ตน วางตัวเรียบงาย อยูกับชุมชน
และเพ่ือนรวมงานไดทุกเวลา 

4.11 0.68 มาก 4.58 0.53 มาก
ที่สุด 

0.11 21 

5.7 ผูบริหารและบุคลากรในสถาน 
ศึกษา  พัฒนาทั กษะการประนี 
ประนอม หลีกเลี่ยงการโตแยงที่ไร
เหตุผล  

4.07 0.70 มาก 4.56 0.54 มาก
ที่สุด 

0.12 20 

5.8 ผูบริหารและบุคลากรในสถาน 
ศึกษาใหการตอนรับชุมชนดวย
บรรยากาศมิตรภาพ 

4.22 0.68 มาก 4.63 0.51 มาก
ที่สุด 

0.10 22 

5.9 ผูบริหารและบุคลากรในสถาน 
ศึกษา พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห
ชุมชนอย า งลึก ซ้ึ ง  เ พ่ือสํ าร วจ
จุดเดน จุดดอย เพ่ือเปนฐานขอมูล
ในการพัฒนา 

3.91 0.73 มาก 4.51 0.54 มาก
ที่สุด 

0.15 14 

5.10 ผูบริหารและบุคลากรในสถาน 
ศึ ก ษ า  ห มั่ น แ ส ว ง ห า แ ห ล ง
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑจาก
หนวยงาน บริษัท หาง รานคา โดย
ใชโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

3.92 0.77 มาก 4.51 0.56 มาก
ที่สุด 

0.15 14 
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียม
ตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการมีสวนรวมของสังคม (ตอ) 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

5.11 ผูบริหารและบุคลากรในสถาน 
ศึกษา สรางและพัฒนาคานิยมการ
สรางสัมพันธภาพกับชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ 

4.02 0.71 มาก 4.53 0.55 มาก
ที่สุด 

0.13 18 

5.12 ชุมชนมีสวนรวมในการจัด
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนทั้งที่บานและสถานศึกษา 

3.69 0.78 มาก 4.42 0.59 มาก 0.20 11 

5.13 ชุมชนมีสวนรวมกําหนด
นโยบาย เปาหมายการจัด
การศึกษาแกสถานศึกษา 

3.56 0.86 มาก 4.38 0.62 มาก 0.23 6 

5.14 ชุมชนมีสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธ สนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษา 

3.61 0.78 มาก 4.39 0.59 มาก 0.21 10 

5.15 ชุมชนเปนผูสนับสนุน
ทรัพยากร และบุคลากรในการจัด
การศึกษา 

3.59 0.83 มาก 4.40 0.62 มาก 0.23 6 

 

5.16 ชุมชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการจัดการศึกษา 

3.44 0.86 ปาน
กลาง 

4.28 0.63 มาก 0.25 2 

5.17 สถานศึกษามีการสํารวจความ
ตองการ การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 

3.65 0.74 มาก 4.37 0.61 มาก 0.20 11 

5.18 การมีสวนรวมของชุมชนใน
การกําหนดมาตรฐานของสถาน 
ศึกษา 

3.51 0.78 มาก 4.32 0.62 มาก 0.23 6 

5.19 การมีสวนรวมของชุมชนใน
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

3.53 0.80 มาก 4.37 0.59 มาก 0.24 4 

5.20 การมีสวนรวมของชุมชนใน
การกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติ อัน 

เปนแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสู
ความสําเร็จ 

3.56 0.79 มาก 4.38 0.59 มาก 0.23 6 
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ตารางท่ี 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพท่ีควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียมตัว
เขาสูประชาคมอาเซียน ดานการมีสวนรวมของสังคม (ตอ) 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

5.21 การมีสวนรวมของชุมชนใน
การประเมินผล คือ การประเมิน
แนวทางปฏิบัติ 

3.46 0.84 ปาน
กลาง 

4.35 0.63 มาก 0.26 1 

5.22 การสรุปผลการมีสวนรวม 
เ พ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน
รวมกัน 

3.53 0.83 มาก 4.36 0.60 มาก 0.24 4 

รวม 3.76 0.77 มาก 4.45 0.58 มาก 0.18 
 

จากตารางท่ี 15 สภาพที่เปนอยูของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
ดานการมีสวนรวมของสังคม พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 

3.76) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ยกเวนขอรายการ สถานศึกษาสามารถเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดสรางหลักสูตรสถานศึกษา และกํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา  ( ̅ = 3.42) ชุมชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดการศึกษา ( ̅ = 3.44)   และการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติ ( ̅ = 3.46) ที่มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง สภาพที่ควรจะเปนของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
การมีสวนรวมของสังคม พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.45) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ขอรายการท่ี
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สูงที่สุดคือ ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษา
ใหการตอนรับชุมชนดวยบรรยากาศมิตรภาพ ( ̅ = 4.63) 

ผลการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
การมีสวนรวมของสังคม พบวา โดยรวมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของ
สถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนมีคาดัชนีความตองการ PNImodified = 0.18 
คิดเปนรอยละ 18 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอรายการ การมีสวนรวมของชุมชนในการ
ประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติมีความตองการมากท่ีสุด PNImodified = 0.26 คิดเปน
รอยละ 26 รองลงมาคือ ขอรายการสถานศึกษาสามารถเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวน
รวมในการจัดสรางหลักสูตรสถานศึกษา และกํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา และขอ
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รายการชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดการศึกษา PNImodified = 0.25 คิดเปนรอยละ 25  

สวนขอรายการผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาใหการตอนรับชุมชนดวยบรรยากาศ
มิตรภาพมีความตองการนอยท่ีสุด PNImodified = 0.10 คิดเปนรอยละ 10 

เม่ือวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสภาพที่เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปน 
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานการมีสวน
รวมของสังคม  โดยพิจารณาจุดตัดความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมดานการมีสวนรวมของสังคมของ
สภาพที่ควรจะเปน และสภาพที่เปนอยู ไดจุดตัดที่ 4.45 และ 3.76 ตามลําดับ พบวา การเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานการมีสวนรวมของสังคมที่อยูในสวนที่ 2 

หมายถึงผลงานดีเกินเกณฑ มีอยู 10 รายการ คือขอรายการท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 และ 11 

และการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานการมีสวนรวมของสังคม
ที่อยูในสวนที่ 3 หมายถึงผลงานประสบความสําเร็จดี มีอยู 12 รายการ คือขอรายการท่ี 1, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21และ 22 ดังแผนภูมิที ่7 

 

 

 
แผนภูมิที่ 7 ผลวิเคราะหเมทริกซการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานการมีสวนรวมของสังคม 
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ขอ 18 ขอ 22 

ขอ 21 ขอ 13 3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70

สภ
าพ
ที่เ
ปน

อย
ู 

สภาพท่ีควรจะเปน 
4.20 4
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน ดัชนีความ
ตองการจําเปน และลําดับความสําคัญ ของความพรอมสถานศึกษาในการเตรียมตัว
เขาสูประชาคมอาเซียน ดานงบประมาณ 

 

ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

PNImodified  ลําดับ 
 S.D. 

แปล
ความ 

 S.D. 
แปล
ความ 

6.1 เนนการบริหารจัดการแบบ
ปรับตัวได(Adaptive Management 

) มีความยืดหยุน คลองตัว กระจาย
อํานาจและทันเหตุการณ 

3.77 0.73 มาก 4.49 0.57 มาก 0.19 1 

8.2 ยึดหลักการบริหารกิจการท่ีดี 
เปนการบริหารงานท่ีมีประสิทธ ิ
ภาพทันสมัย โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

4.12 0.73 มาก 4.63 0.53 มาก
ที่สุด 

0.12 5 

6.3 การบริหารงบประมาณมีการ 
บูรณาการที่สนองตอยุทธศาสตร
ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

3.98 0.73 มาก 4.54 0.56 มาก
ที่สุด 

0.14 4 

 

 

6.4 การบริหารงบประมาณมีการ 
บูรณาการที่สนองตอยุทธศาสตร
เฉพาะของรัฐบาล 

3.91 0.78 มาก 4.49 0.60 มาก 0.15 2 

6.5 การบริหารงบประมาณมีการ 
บูรณาการสนองตอยุทธศาสตร
พ้ืนที่  (Area) 

3.94 0.76 มาก 4.53 0.56 มาก
ที่สุด 

0.15 2 

รวม 3.94 0.75 มาก 4.54 0.56 
มาก
ที่สุด 

0.15 
 

 

จากตารางท่ี 16 สภาพที่เปนอยูของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
ดานงบประมาณ พบวา โดยรวมมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.94) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมาก ขอรายการท่ีมี
คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียสูงที่สุดคือ ยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี เปนการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส และตรวจสอบได ( ̅ = 4.12) สภาพที่ควรจะเปนของ
สถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานงบประมาณ พบวา โดยรวมมีคะแนน
ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญมี
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนขอรายการเนนการบริหารจัดการแบบ
ปรับตัวได (Adaptive Management) มีความยืดหยุน คลองตัว กระจายอํานาจและทันเหตุการณ 
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และขอรายการ 4 การบริหารงบประมาณมีการบูรณาการที่สนองตอยุทธศาสตรเฉพาะของ
รัฐบาล( ̅ = 4.49) ที่มีคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

ผลการประเมินความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
งบประมาณ พบวา โดยรวมผูใหขอมูลมีความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของสถานศึกษาในการ
เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนมีคาดัชนีความตองการ PNImodified = 0.15 คิดเปนรอยละ 15 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอรายการ เนนการบริหารจัดการแบบปรับตัวได (Adaptive 

Management) มีความยืดหยุน คลองตัว กระจายอํานาจและทันเหตุการณมีความตองการมาก
ที่สุด PNImodified = 0.19 คิดเปนรอยละ 19 สวนขอรายการ2 ยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี เปน
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส และตรวจสอบได มีความตองการนอยที่สุด 
PNImodified = 0.12 คิดเปนรอยละ 12 

เม่ือวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสภาพที่เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปน 
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานงบประมาณ  
โดยพิจารณาจุดตัดความคิดเห็นเฉล่ียโดยรวมดานงบประมาณของสภาพที่ควรจะเปน และ
สภาพที่เปนอยู ไดจุดตัดท่ี 4.54 และ 3.94 ตามลําดับ พบวา การเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนดานงบประมาณที่อยูในสวนที่ 2 หมายถึงผลงานดีเกิน
เกณฑ มีอยู 2 รายการ คือขอรายการท่ี 2  และ 3 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสู
ประชาคมอาเซียนดานงบประมาณที่อยูในสวนที่ 4 หมายถึงผลงานยังไมดี แตยังไมนาหวง มีอยู 
3 รายการ คือขอรายการท่ี 1, 4 และ 5 ดังภาพที ่7 

 

 
ภาพที่ 7 ผลวิเคราะหเมทริกซการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานงบประมาณ 

ขอ 1 

ขอ 2 
ขอ 3 

ขอ 4 ขอ 5 
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษาใน
การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม 

 

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
1.ดานผูเรียน 

 
จุดแข็ง S 

1. มีความเปนไทย และภูมิใจในความเปนไทย 

2. รักความสงบ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย   
3. ผูเรียนเห็นถึงความสําคัญตอการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  

4. มีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่น 

 จุดออน W 

1. ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  การแกปญหาและการ
สรางสรรคนวัตกรรม 

2. ขาดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  

3. ผูเรียนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎบัตรอาเซียน  

4. ขาดทักษะชีวิต ความกระตือรือรน เปาหมายในชีวิต 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักอยูในเกณฑต่ํา 
6. ขาดความสามารถในการทํางานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

7. ขาดความรู ความตระหนักในสิ่งรอบตัว เชน สังคม วัฒนธรรม
การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

8. ขาดทักษะการทํางานแบบเปนระบบ และการปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

9. ไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสรางสรรค 
 โอกาส O 

1. การเขาถึงเทคโนโลยี เพิ่มชองทางในการแสวงหาความรู 
2. มีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น และมีมีหลักสูตรท่ีตอบสนองความ

ตองการมากขึ้น 

3. มีสภาพแวดลอมท่ีเปนพหุภาษา พหุวัฒนธรรม มีโอกาสใช
ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น มีประสบการณมากขึ้น 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตางชาติ 

5. มีแหลงเรียนรูมากขึ้น เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  
6. สังคมใหความสําคัญกับการศึกษามากข้ึนและสงเสริมใหผูเรียนได

เรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย 

7. ภาครัฐสงเสริมการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 

8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทางดานการศึกษาสูการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 อยางเปนรูปธรรม 

 อุปสรรค T 

1. สภาพสังคมที่ใชภาษาไทยเปนหลักสงผลใหประชาชนขาดทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ 

2. คานิยมตอการศึกษาตอในสายอาชีพสงผลตอตลาดแรงงาน  
3. สภาพแวดลอมในสังคม ชุมชนไมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก  
4. ผลกระทบของโลกาภิวัฒนสงผลตอเจตคติของนักเรียน 

5. การเปดเสรีทางการคาเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลตอรายได
ครัวเรือนของประชากรไทย 

6. สภาพแวดลอมท่ีเปนพหุภาษา พหุวัฒนธรรม ทําใหผูเรียนปรับตัว
ไดยาก 

7. กระแสโลกาภิวัตนทําใหผูเรียนตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน 

2.ดานครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 

 

จุดแข็ง S 

1. มีความพรอมทางดานทักษะ ICT และทักษะวิชาการ 
2. มีความม่ันคงในสายอาชีพ 

3. มีเครือขายความรวมมือ และสมาคมวิชาชีพ 

4. มีโครงการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 
5. บุคลากรมีจํานวนเพียงพอ 

6. มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 จุดออน W 

1. ทักษะดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑออน 

2. คุณลักษณะของครูไมผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 
4. ขาดทักษะความรูในการพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษที่ 21  

5. ขาดความรูในการทําวิจัย  

6. ไมคอยยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการทํางานเปนทีม 

7. บุคลากรขาดทักษะการบริหารจัดการและการทํางานอยางเปนวงจร  
8. บุคลากรขาดการจัดการความรู และการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวางแผนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

9. ขาดความกระตือรือรน ทุมเท และเปาหมายในการทํางาน 

10. ยังมีทัศนคติที่ไมดีตอประเทศเพื่อนบาน  
11. ครไูมสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชั้นเรียน 

 โอกาส O 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

2. มีงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

3. ดานคาตอบแทนครูมีแนวโนมสูงข้ึน 

4. ไดรับความชวยจากองคกรในประเทศ องคกรตางประเทศและ
ภาคเอกชนมากขึ้น 

5. มีโอกาสในอาชีพมากขึ้น ทั้งในและตางประเทศ 

6. มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูของประเทศในกลุมอาเซียน 
 อุปสรรค T 

1. ถูกแยงงานจากครูตางชาติ  
2. ทักษะดานภาษาเปนอุปสรรคตอการจางงาน 

3. ครูไมไดมาจากกลุมคนหัวกระทิของประเทศ 

4. มาตรฐานครูในประเทศสมาชิกอาเซียนที่แตกตาง 

5. ขอจํากัดจากกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 6.  ขาดการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย คิดคนนวัตกรรมเพื่อนําไปใช

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่ 21 

3.ดานการบริหารจัด
การศึกษา 

จุดแข็ง S 

1. โครงสรางและระบบการบริหารงานมีความชัดเจน 

2. โรงเรียนสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และหลักสูตร
ตามบริบทของโรงเรียนและทองถิ่น 

3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ประจําปในทุกระดับ
(ระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับโรงเรียน) และมีแผนงาน โครงการ 
ตอบสนองนโยบาย สพฐ 

4. มีรูปแบบการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม 

5. ใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล ทําใหมีความคลองตัวมากขึ้น 

6. มีนโยบายในการบริหารระบบจัดการคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน ทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

7. มีองคคณะบุคคลในการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

8. มีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาและมีสวนรวมในการการจัด
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จุดออน W 

1. งขาดความยืดหยุน และไมเขากับบริบทของแตละทองถิ่น 

2. บริบทของแตละโรงเรียนมีความตาง ยากตอการบริหารในภาพรวม 

3. ขาดการวัดและประเมินผล ที่นําไปสูการพัฒนาอยางจริงจัง 
นโยบายกับการปฏิบัติจริงยังไมสอดคลองกัน เกิดความเหลื่อมลํ้า ขาด
การกํากับ ติดตามผล 
4. การกระจายอํานาจยังไมแทจริง คานิยมยังยึดติดกับการบริหาร
แบบสั่งการ(รวมอํานาจ) 

5. การบริหารงานยังเปนแบบตางคนตางทํา ไมเปนเอกภาพ 

6. การทํางานยังขาดความตอเนื่องจึงไมสามารถขับเคลื่อนงานให
เปนไปตามแผนงานที่วางไว  
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 7. ครูและบุคลากรยังไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่

วางแผนไวได 
8. การเดินตามระบบงานมากเกินไปทําใหการทํางานไมตอบสนองตอ
สภาพความตองการจําเปนและลาชา  

9. งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นระหวางปทําใหไมสามารถทํางาน
อยางเปนระบบตามแผนงานท่ีวางไว   

10. ยังขาดยุทธศาสตรดานพัฒนาผูเรียนสูตลาดแรงงานอาเซียนอยาง
เปนรูปธรรม  

11. ขาดความตอเนื่องและการกํากับติดตามของแตละนโยบาย งาน 
โครงการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร  

12. การบริหารจัดการการศึกษายังไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของชุมชนในการจัดการศึกษาอยางแทจริง  

13. ขาดผูที่มีความรู มีประสบการณมาบรรจุในตําแหนง   
14. การปรับเปล่ียนผูบุคลากร ทําใหนโยบายไมตอเนื่อง   
15. ระบบการตางๆ ขาดการเช่ือมโยง และการบูรณาการการลงทุน

พัฒนาและฝกอบรมลูกจางอยูอันดับท่ี 6 ของอาเซียน  

16. มีแผนยุทธศาสตรแตปฏิบัติไดไมครบตามแผน  

17. การดําเนินงานตามกลยุทธสูการปฏิบัติขาดการบูรณาการในระดับ
ทองถิ่น 

18. ขาดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

19. ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูสิทธิในดานการศึกษา 
20. การผลิตและแจกจายครูยังไมตรงกับความตองการของทองถิ่น 

21. ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนมีชื่อเสียงและหรือ
อยูในตัวเมือง  

22. อัตราเขาเรียนมัธยมศึกษาอยูอันดับท่ี 5 ของอาเซียน  
23. อัตราเขาเรียนประถมศึกษาอยูอันดับท่ี 9 ของอาเซียน 

บุคลากรจบไมตรงกับสายงานท่ีรับผิดชอบและไมไดรับการพัฒนาตาม
ความตองการ 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 

 โอกาส O 

1. กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายสูประชาคมอาซียนอยาง
ชัดเจน 

2. มีภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

3. การบริหารงานมีความเปนสากลมากขึ้น 

4. มีองคกรระดับนานาชาติ ในการใหคําแนะนําและเปนตนแบบในการ
บริหารจัดการมากข้ึน 

5. การเขาสูอาเซียน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น 

6. นโยบายของประเทศดานการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เนนการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิด
ธรรมาภิบาล  

7. รัฐบาลกระจายอํานาจใหชุมชนและทองถิ่นมีอํานาจในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

8. นโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

9. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการบริหารจัดการมีความ
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

10. นโยบายเรียนฟรีอยางมีคุณภาพ 12 ป 
 อุปสรรค T 

1. ความหลากหลายทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทําใหการ
บริการจัดการเปนไปอยางยากลําบาก 

2. ความเสียเปรียบดานภาษาสงผลตอการบริหารจัดการในภาพรวม 

3. ขอกําหนด นโยบาย กฎหมายท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
บริหารงาน 

4. การแจกจายอัตรากําลังครูไมเปนไปตามความตองการของผูใช  
5. ขาดบุคลากรผูชํานาญการในการดูแลและพัฒนาอุปกรณและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นโยบาย /ระเบียบ/กฎหมายการกระจายอํานาจและนิติบุคคลไมเอื้อ
ตอการปฏิบัติสงผลใหขาดความแข็งแรงในการจัดการศึกษา 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ)  

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 7. การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
8. คุณภาพระบบการศึกษาอยูอันดับ 8 ของอาเซียน 

9. ขาดการวางแผนนโยบายการจัดการสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาที่
สอดคลองกับตลาดแรงงาน 

10. ขอจํากัดทางกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
11. การวางแผนอัตรากําลัง ขาดการเตรียมบุคลากรเขาสูโครงสราง
ตามความจําเปน 

 จุดแข็ง S 

1. มีหลักสูตรแกนกลาง มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 

2. มีการปฏิรูปการศึกษา แสดงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3. มีการเตรียมความพรอมสูอาเซียน 

4. มีประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
มีคูมือการจัดการเรียนรูสูอาเซียนสําหรับสถานศึกษา 

4.ดานหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู 

จุดออน W 

1. หลักสูตรยังขาดความหลากหลาย ไมทันสมัย และไมสอดคลองกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

2. หลักสูตรยังเนนเนื้อหาเปนหลัก จึงไมนําไปสูทักษะการวิเคราะห 
3. ขาดหลักสูตรรวมระหวางอาเซียน ขาดความเปนสากล 

4. หลักสูตรยังขาดการบูรณาการและขาดการสรางความเขาใจใน
ประวัติศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม รวมไปถึง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

5. หลักสูตรไมตอบสนองตอความจําเปนของแตละทองถิ่น  

6. ไมมีหลักสูตรภาษาอาเซียน 

7. ยังไมสามารถยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู 
8. หลักสูตรการศึกษานอกระบบยังไมมีการวัดและประเมินผลท่ี

ชัดเจน 

9. ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูยังไมเอื้อตอการบริหารจัดการศึกษา 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 10. หลักสูตรการศึกษาในแตละระดับการศึกษา กลาวคือประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  อดุมศึกษา ขาดความเชื่อมตอของ
หลักสูตร ทําใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางแยกสวน ไมเปน
เอกภาพ 

11. ระบบการติดตอสื่อสาร  เทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพ 

12. ไมไดบรรจุหลักสูตรอาเซียนในหลักสูตรแกนกลาง  
13. การใชประโยชนของระบบการวิจัยเฉพาะทางและการฝกอบรมอยู

อันดับที่ 5 ของอาเซียน (WEF)   

14. ขาดหลักสูตรท่ีตอบสนองตอตลาดแรงงานในการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

15. ขาดส่ือ และตํารา ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูสูอาเซียน 

16.การเขาถึงอินเตอรเน็ตในโรงเรียนอยูอันดับ 6 ของอาเซียน 
 โอกาส O 

1. เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม นําไปสูการปรับเปล่ียนทัศนคติใน
การอยูรวมกัน 

2. โอกาสในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของอาเซีย 

3. มีการพัฒนาความเชื่อมโยงตอเนื่องของหลักสูตรแตละระบบ 

4. ทุกภาคสวนเร่ิมเห็นความสําคัญของการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอการเรียนรู และการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอยาง
หลากหลายในการเขาสูอาเซียน 

6. หลักสูตรแกนกลางกําหนดใหบรรจุหลักสูตรทองถิ่นเปนสวนหน่ึง
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

7. กฎหมายประกันคุณภาพภายในและภายนอกทําใหเปนโอกาสใน
การพัฒนาการศึกษา 

8. การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสมศ.กระตุนใหโรงเรียนบริหาร
จัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ)   

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 อุปสรรค T 

1. การเทียบโอนระหวางระบบการศึกษายังไมสมบูรณ และไมรองรับ
กับหลักสูตรของประเทศในกลุมอาเซียน 

2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สงผลตอการ
จัดหลักสูตร 

3. การวัดและประเมินผลทําไดยาก เพราะมีความหลากหลาย 

4. การวัดผลทางการศึกษาเนนที่คะแนนเปนหลัก นักเรียนจึงให
ความสําคัญกับเรียนพิเศษมากกวาการเรียนในช้ันเรียน ในการสอบ
ศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

5. การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเปนไปอยางไมตอเนื่อง และขาด
งบประมาณ 

6. เน้ือหาวิชาการใน 8 กลุมสาระทําใหครูเรงการสอนจนละเลยในการ
ปลูกฝง 
คุณธรรมจริยรรมและการคิดวิเคราะห 

7. การขัดของและขาดแคลนทางดานเทคโนโลยีไมเอื้อตอการจัดการ
หลักสูตรและการเรียนรู 

5.ดานการมีสวน
รวมของสังคม 

จุดแข็ง S 

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

2. ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีความพรอมที่จะทํางานรวมกับ
ชุมชน 

3. มีชุมชนตนแบบในดานการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
4. ขาดการพัฒนาแบบรวมมือกันในแตละภาคสวนสวน ตางคนตางทํา 
จึงไมนําไปสูความเปนเอกภาพ 

5. ผูปกครองและชุมชนขาดโอกาสในการมีสวนรวมในการจัดสราง
หลักสูตรสถานศึกษา และการกํากับ ติดตามการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ)   

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 โอกาส  

1. การมีสวนรวมถูกบรรจุเปนหนึ่งในตัวบงช้ีความสําเร็จในมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ภาคธุรกิจใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการศึกษามากขึ้น 

3. การเมืองทองถิ่นเห็นความสําคัญตอการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษามากขึ้น 

4. การอยูในพหุวัฒนธรรมจะสงผลใหการมีสวนรวมมาจากหลายมิติ 
และนําไปสูการพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมตอบริบทของทองถิ่น 

5. ทุกภาคสวนเห็นความสําคัญและสนับสนุนการจัดการศึกษามากข้ึน  
6. สภาพสังคม ชุมชน  รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น เอื้อตอการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวม 
 อุปสรรค T 

1. รูปแบบการใชชีวิตของสังคมปจจุบันไมสงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

2. สภาพเศรษฐกิจของแตละครอบครัวและทองถิ่นมีความตาง สงผล
ตอการมีสวนรวมในการศึกษา 

3. การเขามามีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเสี่ยงตอการรวมที่มี
จุดประสงคแอบแฝง เชน เพื่อประโยชนทางการเมืองในอนาคต 

4. การเปลี่ยนแปลงดานการเมือง และนโยบายระดับประเทศบอยครั้ง 
ทําใหการพัฒนาการศึกษาไมมีความตอเนื่อง 

6.ดานงบประมาณ จุดแข็ง S 

1. มีงบประมาณลงมาสูการศึกษาอยางเพียงพอ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกป 

 จุดออน W 

1. ขาดการกํากับติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ  

2. ไมมีการประเมินความคุมคา และความสําเร็จในการใชงบประมาณ 

3. การบริหารงบประมาณไมมีการบูรณาการที่สนองตอยุทธศาสตร
เฉพาะของรัฐบาลในระดับประเทศ และยุทธศาสตรของทองถิ่น 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของความพรอมสถานศึกษา
ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นความพรอม สภาพแวดลอม 
 4. งบประมาณสวนใหญอยูท่ีสวัสดิการครู จึงมีงบดานพัฒนาไมมาก 

5. การจัดสรรงบประมาณระหวางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ยังมีสัดสวนที่ไมเหมาะสม 

6. ในการเบิก จาย เปนไปอยางลาชา ขาดความคลองตัว ไมทัน
เหตุการณ 

 โอกาส O 

1. โอกาสและชองทางในการไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณ
มากข้ึน 

2. เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนําในกลุมประเทศอาเซียน 

3. งบประมาณดานการจัดการศึกษาเพิ่มมากข้ึนสงผลตอ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาไดสูงขึ้น 

4. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

5. ผูปกครองนักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีทําใหสามารถสงเสริม
สนับสนุนการศึกษา 

6. รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนขนาดเล็กสงผลใหการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 อุปสรรค T 

1. งบประมาณบางสวนตองนําไปอุดหนุนการจัดการศึกษาเด็กขามถิ่น 

2. งบประมาณมาจากหลายแหลง หลายรูปแบบ ทําใหยากในการ
ติดตามตรวจสอบ 

3. งบประมาณทางการของสพฐ.ศึกษารอยละ 80 เปนเงินเดือนสงผล
ใหงบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีจํากัด 

4. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลใหอุปกรณ
และเทคโนโลยีของโรงเรียนลาสมัย และตองมีคาใชจายในการ
ปรับปรุง พัฒนาเพิ่มข้ึน 

5. การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหรูปแบบการบริหารจัดการศึกษามี
ความซับซอนมมากขึ้น สงผลใหยากตอการวางแผนจัดสรร
งบประมาณใหตรงกับสภาพความเปนจริง 
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 ขั้นตอนท่ี 4 รางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

 4.1 นําผลการวิเคราะหและสังเคราะหจากข้ันตอนที่ 3.4 มาวิเคราะหและสังเคราะห
ตารางโทวสเพื่อสรางประเด็นยุทธศาสตรในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในแตละดาน 

 

ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของ
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนใน
แตละดาน 

  
1.ดานผูเรียน จุดแข็ง (S) 

1. มีความเปนไทย และภูมิใจใน
ความเปนไทย 

2. รักความสงบ มีวิถีชีวติ
ประชาธิปไตย   

3. ผูเรียนเห็นถึงความสําคัญตอ
การศึกษาในระดับที่สูงขึน้  

4. มีความสามารถในการทํางาน
และอยูรวมกับผูอื่น 

จุดออน (W) 

1. ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ
แกปญหาและการสรางสรรคนวัตกรรม 

2. ขาดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
3. ผูเรียนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และกฎบัตรอาเซียน  

4. ขาดทักษะชวีิต และเปาหมายในชีวิต 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักอยูในเกณฑต่ํา 
6. ขาดความสามารถในการทํางานในวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

7. ขาดความรู ความตระหนักในส่ิงรอบตัว เชน สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 

8. ขาดทักษะการทํางานแบบเปนระบบ และการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

9. ไมสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยาง
สรางสรรค 

โอกาส (O) 

1. การเขาถึงเทคโนโลยี เพิ่มชองทางในการ
แสวงหาความรู 

2. มีทางเลือกในการศึกษามากข้ึน และมีมี
หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการมากขึ้น 

3. มีสภาพแวดลอมที่เปนพหุภาษา พหุ
วัฒนธรรม มีโอกาสใชภาษาตางประเทศ
เพิ่มข้ึน มีประสบการณมากข้ึน 

4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตางชาติ 
5. มีแหลงเรียนรูมากขึ้น เอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน  

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

1.3.1 S1+S2+O3+O8 

1.3.2 S4+O3 

1.3.3 S1+S2+O2+O6 

ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

1.1.1 W3+W7+O4+O8 

1.1.2 W5+W7+O5+O6 

1.1.3 W2+W6+O3+O4 

1.1.4 W5+O1+O3+O5+O7 

1.2.3 W1+W9+O1+O4+O5 

1.2.4 W4+W7+W8+O3+O4+O6 
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

6. สังคมใหความสําคัญกับการศึกษามากข้ึน
และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

7. ภาครัฐสงเสริมการจัดการศึกษาให
ประชากรวยัเรียนไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึง 

8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทางดาน
การศึกษาสูการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 อยางเปนรูปธรรม 

  

อุปสรรค (T) 

1. สภาพสังคมท่ีใชภาษาไทยเปนหลักสงผล
ใหประชาชนขาดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

2. คานิยมตอการศึกษาตอในสายอาชพีสงผล
ตอตลาดแรงงาน  

3. สภาพแวดลอมในสังคม ชุมชนไมเอื้อตอ
การเรีนรูของเด็ก  

4. ผลกระทบของโลกาภิวัฒนสงผลตอเจตคติ
ของนักเรียน 

5. การเปดเสรีทางการคาเมื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนสงผลตอรายไดครัวเรอืนของ
ประชากรไทย 

6. สภาพแวดลอมที่เปนพหุภาษา พหุ
วัฒนธรรม ทําใหผูเรียนปรับตวัไดยาก 

7. กระแสโลกาภวิัตนทําใหผูเรยีนตองพฒันา
ตนเองอยางตอเนือ่งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

1.2.1 S4+T4+T9 

1.3.5 S3+T2+T7 

ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

1.2.2 W1+T1+T6 

1.2.5 W8+T7 

1.3.3 W7+T3+T5 

2.ดานครู บุคลากรทางการศึกษา จุดแข็ง (S) 

1. มีความม่ันคงในสายอาชีพ 

2. มีเครือขายความรวมมือ และ
สมาคมวิชาชีพ 

3. มีความตระหนักดานอาเซียน  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 

จุดออน (W) 

1. ทักษะดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑออน 

2. คุณลักษณะของครไูมผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ขาดความกระตอืรือรนในการพัฒนาตนเอง 
4. ขาดทักษะความรูการพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษที่ 21  
5. ขาดความรูในการทําวิจัย  
6. ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการทํางานเปนทีม 

7. บุคลากรขาดทักษะการบริหารจัดการ และขาด
ทักษะการทํางานอยางเปนวงจร  

8. บุคลากรขาดการจัดการความรู และการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

9. ขาดความกระตอืรือรน ทุมเท และเปาหมายในการ
ทํางาน 
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

 10. ยังมีทัศนคติที่ไมดีตอประเทศเพือ่นบาน  
11.ครูไมสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีไป
ประยุกตใชในชัน้เรียน 

โอกาส (O) 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3. ดานคาตอบแทนครูมีแนวโนมสูงข้ึน 

4. ไดรับความชวยจากองคกรในประเทศ 
องคกรตางประเทศและภาคเอกชนมากขึ้น 

5. มีโอกาสในอาชพีมากขึ้น ทั้งในและ
ตางประเทศ 

6. มีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับครูของ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

1.1.1 S3+O2+O6 

1.3.1 S1+S2+S4+O3+O5+O6 

ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

1.2.1 W4+W7+W8+O1+O2 

1.2.2 W8+W11+O1 

1.2.4 W3+W8+W11+O4+O6 

อุปสรรค (T) 

1. ถูกแยงงานจากครูตางชาติ  
2. ทักษะภาษาเปนอุปสรรคตอการจางงาน 

3. ครูไมไดมาจากกลุมหัวกะทิของประเทศ 

4. มาตรฐานครูในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
แตกตาง 

5. ขอจํากัดจากกฎหมายและขอบังคับ
เกี่ยวกับวิชาชพีคร ู

6. ขาดการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย คิดคน
นวัตกรรมเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

 
ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

1.1.2 W1+T1+T2 

1.1.3 W4+T6 

1.1.4 W3+T6 

1.2.3 W5+W9+T6 

1.3.2 W2+W3+W9+T1+T3+T4+T5 

1.3.3 W6+W10+T1+T2+T4 

3.ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดแข็ง (S) 

1. โครงสรางและระบบการ
บริหารงานมีความชัดเจน 

2. โรงเรียนสามารถกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย
ตามบริบทของโรงเรียน 

3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
แผนกลยุทธ ประจําปในทุกระดับ
(ระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับ
โรงเรียน) และมีแผนงาน 
โครงการ ตอบสนองนโยบาย 
สพฐ 

 

จุดออน (W) 

1. ยังขาดความยืดหยุน และไมเขากบับริบทของแต
ละทองถิน่ 

2. บริบทของแตละโรงเรียนมีความตาง ยากตอการ
บริหารในภาพรวม 

3. ขาดการวัดและประเมินผล ที่นําไปสูการพัฒนา
อยางจริงจัง 

4. นโยบายกับการปฏิบัติจริงยังไมสอดคลองกัน เกิด
ความเหลื่อมล้ํา ขาดการกํากับ ติดตามผล 

5. การกระจายอํานาจยังไมแทจริง คานิยมยังยึดติด
กับการบริหารแบบสั่งการ(รวมอํานาจ) 

6. การบริหารงานยังเปนแบบตางคนตางทํา ไมเปน
เอกภาพ 
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

 มีรูปแบบการริหารงานแบบ
กระจายอํานาจ และการมีสวน
รวม 

5. ใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล ทําใหมี
ความคลองตัวมากขึ้น 

6.  มีนโยบายในการบริหารระบบ
จัดการคุณภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ 

7. มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน 
ทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

8.  มีองคคณะบุคคลในการกํากับ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

9. มีการกระจายอํานาจให
สถานศึกษาและมีสวนรวมในการ
การจัดการศึกษาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

7. การทํางานยังขาดความตอเนื่องจึงไมสามารถ
ขับเคลื่อนงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว  

8. ครูและบุคลากรยังไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายที่วางแผนไวได 

9. การตามระบบงานมากเกินไปทําใหการทํางานไม
ตอบสนองตอสภาพความตองการจําเปนและลาชา  

10. งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางปทําใหไม
สามารถทํางานเปนระบบตามแผนงานที่วางไว   

11. ยังขาดยุทธศาสตรดานพัฒนาผูเรียนสู
ตลาดแรงงานอาเซียนอยางเปนรูปธรรม  

12. ขาดความตอเนื่องและการกํากับติดตามของแตละ
นโยบาย/งาน/โครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร  

13. การบริหารจัดการการศึกษายังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของชุมชนในการจัด
การศึกษาอยางแทจริง  

14. ขาดผูที่มีความรู มีประสบการณมาบรรจุใน
ตําแหนง   

15. การปรับเปล่ียนผูบุคลากร ทําใหนโยบายไม
ตอเนื่อง   

16. ระบบตางๆ ขาดการเชื่อมโยง และการบูรณาการ 
17.  การดําเนินงานตามกลยุทธสูการปฏิบัติขาด

การบูรณาการในระดับทองถิ่น 

18. ขาดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

19. ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูสิทธิ
ในดานการศึกษา 

20. การผลิตและแจกจายครูยังไมตรงกับความ
ตองการของทองถิ่นคานิยมในการเรียนสาย
สามัญสูงกวาสายอาชีพ  

22. อัตราเขาเรียนมัธยมศึกษาอยูอันดับที ่5 ของ
อาเซียน  

23. อัตราเขาเรียนประถมศึกษาอยูอันดับที่ 9 ของ
อาเซียน 

24. บุคลากรจบไมตรงกับสายงานท่ีรับผิดชอบและ
ไมไดรับการพัฒนาตามความตองการ 

25. การยายถิ่นของครอบครวัสงผลกระทบตอการ
เรียนที่ไมตอเนื่อง 

26. ขาดแคลนครูเอกวชิาหลักและบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะดาน 
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

โอกาส (O) 

1. กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายสู
ประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน 

2. มีภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

3. การบริหารงานมีความเปนสากลมากขึ้น 

4. มีองคกรระดับนานาชาติ ในการให
คําแนะนําและเปนตนแบบในการบริหาร
จัดการมากขึ้น 

5. การเขาสูอาเซียน ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น 

6. นโยบายของประเทศดานการพัฒนาคนให
มีคุณภาพ เนนการเรียนรูตลอดชวีิต และ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให
เกิดธรรมาภิบาล  

7. รัฐบาลกระจายอํานาจใหชุมชนและทองถิ่น
มีอํานาจในการบริหารจัดการหลักสูตร  

8. มีนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ 

9. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการ
บริหารจัดการมีความสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

10. นโยบายเรียนฟรีอยางมีคุณภาพ 12 ป 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

1.2.3 S1+S3+S6+S10+O9 

1.2.4 S2+S3+O1+O5+O6 

1.3.4 S4+S9+O2+O7 

3.4.1 S7+S8+O6+O8 

3.5.2 S7+O1+O5+O6+O8 

3.7.2 S7+O8 

3.9.1 S2+S5+O1+O3+O9 

ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

1.1.1 W1+W2+W13+W17+O3+O7 

1.1.2 W2+W5+W6+W16+O2+O5+O7 

1.2.1 W20+O6+O7+O8 

1.2.2 W4+W22+W23+O4+O6 

1.2.5 W4+W7+W16+W19+O10 

1.3.1 W21+O1+O6 

3.3.3 W1+W2+W3+W6+W11+W12+W16+O6 

1.3.5 W11+O6 

3.4.2 W3+W7+W8+O6+O8 

3.4.4 W14+O1+O8 

3.6.1 W14+W17+O1+O6+O8 

3.9.2 W1+W2+W5+W6+ W17+O2+O7 

อุปสรรค (T) 

1. ความหลากหลายทางภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ทําใหการบริการจัดการเปนไป
อยางยากลําบาก 

2. ความเสียเปรียบดานภาษาสงผลตอการ
บริหารจัดการในภาพรวม 

3. ขอกําหนด นโยบาย กฎหมายที่แตกตาง
กันสงผลตอการบริหารงาน 

4. การแจกจายอัตรากําลังครูไมเปนไปตาม
ความตองการของผูใช  

5. ขาดบุคลากรผูชํานาญการในการดูแลและ
พัฒนาอุปกรณและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. นโยบาย  ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจและนติิบุคคลไมเอือ้ตอการ
ปฏิบัติสงผลใหขาดความแข็งแรงในการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

3.7.4 S2+S9+T5 

3.8.1 S2+S3+S6+T1+T3+T7 

ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

1.3.2 W25+T9 

3.4.3 W14+W24+T10+T11 

3.4.5 W14+W26+T4+T5+T8 

3.5.1 W8+W9+T1+T2+T6 

3.5.3 W3+W4+W9+W10+ W12+T1+T3+T6+T8 

3.5.4 W8+W14+T2 

3.7.1 W15+W20+T4 

3.7.3 W1+W20+T4+T5 
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

7. การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

8. คุณภาพระบบการศึกษาอยูอันดับ 8 ของ
อาเซียน 

9. ขาดการวางแผนนโยบายการจัดการ
สัดสวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

10. ขอจํากัดทางกฎหมายและขอบังคับ
เกี่ยวกับวิชาชพีคร ู

11. การวางแผนอัตรากําลัง ขาดการเตรียม
บุคลากรเขาสูโครงสรางตามความจําเปน 

  

4.ดานหลักสูตร จุดแข็ง (S) 

1. มีหลักสูตรแกนกลาง มี
แผนพัฒนาการศึกษาทีช่ัดเจน 

2. มีการปฏิรูปการศึกษา แสดงถึง
การพัฒนาอยางตอเนือ่ง 

3. มีการเตรียมความพรอมสู
อาเซียน 

4. มีประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการ
เรียนรู 

5. มีคูมือการจัดการเรียนรูสู
อาเซียนสําหรับสถานศึกษา 

จุดออน (W) 

1. หลักสูตรยังขาดความหลากหลาย ไมทันสมัย และ
ไมสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรคที่ 21  

2. หลักสูตรยังเนนเนื้อหาเปนหลัก จึงไมนําไปสูทักษะ
การวิเคราะห 

3. ขาดหลักสูตรรวมระหวางอาเซียน ขาดความเปน
สากล 

4. หลักสูตรยังขาดการบูรณาการและขาดการสราง
ความเขาใจในประวัติศาสตร สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม รวมไปถึงวัฒนธรรมการอยู
รวมกัน  

5. หลักสูตรไมตอบสนองตอความจําเปนของแตละ
ทองถิ่น  

6. ไมมีหลักสูตรภาษาอาเซียน 

7. ยังไมสามารถยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู 
8. หลักสูตรการศึกษานอกระบบยังไมมกีารวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

9. ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูยังไมเอื้อตอการ
บริหารจัดการศึกษา 

10. หลักสูตรการศึกษาในแตละระดับการศึกษา 
กลาวคือประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  
อุดมศึกษา ขาดความเชื่อมตอของหลกัสูตร ทําให
การจัดการเรียนรูเปนไปอยางแยกสวน ไมเปน
เอกภาพ 

11. ระบบการติดตอสือ่สาร  เทคโนโลยีขาด
ประสิทธิภาพ 

12. ไมไดบรรจุหลักสตูรอาเซียนในหลักสูตร
แกนกลาง  
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

 13. การใชประโยชนของระบบการวิจัยเฉพาะทางและ
การฝกอบรมอยูอันดับที่ 5 ของอาเซยีน (WEF)   

14. ขาดหลักสูตรทีต่อบสนองตอตลาดแรงงานในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

15. ขาดสื่อ และตํารา ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูสู
อาเซียน 

การเขาถึงอินเตอรเนต็ในโรงเรียนอยูอันดับ 6 ของ
อาเซียน 

โอกาส (O) 

1. เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม นําไปสู
การปรับเปล่ียนทัศนคติในการอยูรวมกัน 

2. โอกาสในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับบริบทของอาเซีย 

3. มีการพัฒนาความเชื่อมโยงตอเนือ่งของ
หลักสูตรแตละระบบ 

4. ทุกภาคสวนเริ่มเห็นความสําคัญของการ
สรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรู 
และการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอยางหลากหลายใน
การเขาสูอาเซียน 

6. การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสมศ.
กระตุนใหโรงเรียนบริหารจัดการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

4.1.5 S3+S4+O4+O5+O6 

4.2.5 S3+O2+O5 

ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

4.1.1 W3+W10+O2+O3 

4.1.2 W4+W12+O2+O5 

1.1.3 W1+W2+W3+W7+O1+O5 

1.1.4 W5+W14+O2 

4.2.1 W5+O2 

4.2.2 W13+O1+O2 

4.2.3 W6+W15+O2+O3 

4.3.1 W9+W11+O1+O2+O3 

อุปสรรค (T) 

1. การเทียบโอนระหวางระบบการศึกษายัง
ไมสมบูรณ และไมรองรับกับหลักสูตรของ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

2. การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม สงผลตอการจัดหลักสูตร 

3. การวัดและประเมินผลทําไดยาก เพราะมี
ความหลากหลาย 

4. การวัดผลทางการศึกษาเนนที่คะแนนเปน
หลัก นักเรียนจึงใหความสําคัญกับเรียน
พิเศษมากกวาการเรียนในชัน้เรียน ในการ
สอบศึกษาตอในระดับชั้นทีสู่งข้ึน 

5. การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเปนไป
อยางไมตอเนื่อง และขาดงบประมาณ 

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

4.2.4 S1+S2+S4+T2+T5 

4.4.2 S1+S2+S6+T3+T4+T6 

ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

4.3.2 W16+T7 

4.3.3 W5+W9+T2+T5 

4.3.4 W1+W16+T7 

4.4.1 W3+W8+W10+T1+T3+T4 
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

7.เนื้อหาวิชาการใน 8 กลุมสาระทําใหครูเรง
การสอนจนละเลยในการปลูกฝงคุณธรรมจ
ริยรรมและการคิดวิเคราะห 
8.การขัดของและขาดแคลนทางดาน
เทคโนโลยีไมเอื้อตอการจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู 

  

5.ดานการมีสวนรวมของสังคม จุดแข็ง (S) 

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษามากข้ึน 

2. ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน
มีความพรอมที่จะทํางานรวมกับ
ชุมชน 

3. มีชุมชนตนแบบในดานชุมชน
แหงการเรียนรู 

จุดออน (W) 

1. ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ 

2. ชุมชนขาดความรู ความสามารถในการเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

3. ขาดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. คานิยมในเรื่องการศึกษาวาเปนหนาที่ของครูและ
โรงเรียน 

5. ขาดการพัฒนาแบบรวมมือกันในแตละภาคสวน
สวน ตางคนตางทํา จึงไมนําไปสูความเปน
เอกภาพ  

6. ผูปกครองและชุมชนขาดโอกาสในการมีสวนรวม
ในการจัดสรางหลักสูตรสถานศึกษา และการกํากับ 
ติดตามการใชหลักสตูรสถานศึกษา 

โอกาส (O) 

1. การมีสวนรวมเปนตัวบงชีค้วามสําเร็จใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2. ภาคธุรกิจใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ทางการศึกษามากข้ึน 

3. การเมืองทองถิ่นเห็นความสําคัญตอการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 

4. พหุวัฒนธรรมจะสงผลใหการมีสวนรวมมา
จากหลายมิติ และนําไปสูการพัฒนา
การศึกษาที่เหมาะสมตอบริบทของทองถิ่น 

5. ทุกภาคสวนเห็นความสําคัญและใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษามากข้ึน  

6. สภาพสังคม ชุมชน  รวมถึงภูมิปญญา
ทองถิ่น เอื้อตอการจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวม 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

1.1.1 S1+O1+O2+O5+O6 

1.2.1 S1+S2+O4+O6 

1.3.3 S2+O1+O5+O6 

5.4.2 S3+O6 

ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

1.1.2 W1+W5+W6+O1+O2 

1.1.3 W1+O5+O6 

1.1.4 W2+W3+W4+O3+O4 

1.3.1 W1+W5+W6+O4+O6 

5.4.1 W2+W4+O5 

อุปสรรค (T) 

1. รูปแบบการใชชีวิตของสังคมปจจุบันไม
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

1.2.2 S1+T1+T2 
ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

5.4.2 W5+T1+T3+T4 
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

2. สภาพเศรษฐกิจของแตละครอบครวัและ
ทองถิ่นมีความตาง สงผลตอการมีสวนรวม
ในการศึกษา 

3. การเขามามีการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเส่ียงตอการรวมที่มีจุดประสงค
แอบแฝง เชน เพื่อประโยชนทางการเมือง
ในอนาคต 

4. การเปล่ียนแปลงดานการเมือง และ
นโยบายระดับประเทศบอยครั้ง ทําใหการ
พัฒนาการศึกษาไมมีความตอเนือ่ง 

  

6.ดานงบประมาณ จุดแข็ง (S) 

1. งบประมาณลงมาสูการศึกษา
อยางเพียงพอ และมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนทุกป 

 

จุดออน (W) 

1. ขาดการกํากับติดตามและประเมินผลการใช
งบประมาณ  

2. ไมมีการประเมินความคุมคา และความสําเร็จของ
การใชงบประมาณ 

3. การบริหารงบประมาณไมมีการบูรณาการที่สนอง
ตอยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาลในระดับประเทศ 
และยุทธศาสตรของทองถิน่ 

4. งบประมาณสวนใหญอยูที่สวสัดิการครู จึงมีงบดาน
พัฒนาไมมาก  

5. การจัดสรรงบประมาณระหวางการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัยมีสัดสวนที่ไมเหมาะสม 

6. ในการเบิก จาย เปนไปอยางลาชา ขาดความ
คลองตัว ไมทนัเหตุการณ 

โอกาส (O) 

1. โอกาสและชองทางในการไดรับความ
ชวยเหลอืดานงบประมาณมากขึ้น 

2. เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนํา
ในกลุมประเทศอาเซียน 

3. งบประมาณดานการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน
ทําใหประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงูขึ้น 

4. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

5. ผุปกครองนักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ทําใหสามารถสงเสริมสนับสนุนการศกึษา 

6. รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน
ขนาดเล็กสงผลตอการบรหิารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

6.2.1 S1+O1+O5 

ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

1.1.1 W1+W2+O1+O3 

1.1.2 W3+W4+W5+O2+O4+O5 

6.3.2 W1+W2+O3+O6 
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ตารางที่ 18 ตารางเมตริกซการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกจากการตารางความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน (ตอ) 

อุปสรรค (T) 

1. งบประมาณบางสวนตองนําไปใชอุดหนุน
การจัดการศึกษาของเด็กขามถิ่น 

2. งบประมาณมาจากหลายแหลง หลาย
รูปแบบ ทําใหยากในการติดตามตรวจสอบ 

3. งบประมาณทางการของสพฐ.ศึกษารอยละ 
80 เปนเงินเดือนทําใหงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีจํากัด 

4. การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็วสงผลใหอุปกรณและเทคโนโลยี
ของโรงเรียนลาสมัย และตองมีคาใชจาย
ในการปรับปรุง พัฒนาเพิ่มข้ึน 

5. การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษามีความซับซอน
มากขึ้น สงผลใหยากตอการวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณใหตรงกับสภาพความ
เปนจริง 

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

6.3.1 S1+T2+T4 
ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

6.1.3 W1+W2+T5 

6.1.4 W1+W2+W3+T5 

6.2.2 W5+T1+T3+T5 

6.3.3 W3+W6+T2 

6.4.1 W1+W2+W4+T2 

6.4.2 W1+W2+T2+T5 

 

 4.2 นําผลการสังเคราะหประเด็นยุทธศาสตรจากขั้นตอนที่ 4.1 มาสังเคราะหเปนราง
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนในแตละดาน 

 

ตารางที่ 19 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 1) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรรอง / แนวทางการพัฒนา  

1. สงเสริมการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู 
ความสามารถ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาชาต ิ

เพื่อมุงสูมาตรฐาน
การศึกษาในระดับชาติ 
ระดับอาเซียน และระดับ
สากล 

1.1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความสามารถ เพื่อมุงสู
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ระดับ
อาเซียนและระดับสากล 

1.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางลกึซึ้ง ในดาน
การเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
วัฒนธรรมของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน 
รวมถึงอาเซียน+3 

1.1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูในวชิาหลัก และมี
ความรูรอบตวัในดานอื่นๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน 
การประกอบธุรกิจ สิ่งแวดลอม ในลักษณะสห
วิทยาการ 
1.1.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษาในชาติในชาติ
อาเซียน+3 ที่สามารถใชจริงไดในชวีติประจําวัน 

1.1.4 สงเสริมผูเรียน ในดานการอาน การเขียน เพื่อ
เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว 
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 1.2 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถดํารง
ชีพและรับความเปล่ียนแปลงในการเขา
สูสังคมอาเซียนและสังคมโลกในทุกมติิ 

1.2.1 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูนําแหงการ
เปลี่ยน แปลง มีความรับผิดชอบตอสงัคม มี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถ
แกไขปญหาอยางสันติวิธ ี
1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห และสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเรียนรูวิธีการ
แกปญหา มีความคิด สรางสรรค มีทักษะในการสือ่สาร 
และมีทักษะแหงความรวมมือ 

1.2.3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางสรางสรรค เพื่อตอยอดการเรียนรู 
1.2.4 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ 

เขาใจถึงการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล รูจักการ
ทําประโยชนเพือ่สวนรวม โดยไมหวังผลตอบแทน 

1.2.5 สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีความสามารถในการวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติ และนําไปสูการประเมินตนเอง และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนือ่งและย่ังยืน 

1.3 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจต
คติที่ดีตอการเรยีนรู มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความสํานึกในความเปน
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพล
โลก ดํารงชีวิตตามวิถีหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.1. สงเสริมใหผูเรียนมีความตระหนัก ในความเปน
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลก และรวม
รับผิดชอบตอสังคมในทุกมิต ิ

1.3.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจ ยอมรับ และ
เคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.3.3 สงเสริมใหผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม  มี
จิตสํานึก มีทักษะการดํารงชวีิต ผานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่หลากหลายโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

1.3.4 สงเสริมเด็กและเยาวชนไทยใหสามารถพัฒนา
ทักษะการดํารงชีพอยางมีคุณภาพ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกตําบล เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู 
และนําไปสูการขยายผล 

1.3.5 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีทัศนติที่ดีตอการ
เรียนรู มีความมุงมั่นและมีเปาหมายในชีวติ  

2. พัฒนาครู/บุคลากร
ทางการศึกษา ใหมี
ความรู สามารถายทอด 

และมีคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคตามมาตรฐาน 

2.1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ใหมคีวามรูและสมรรถนะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 

2.1.1 สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

2.1.2 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหสามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร 
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วิชาชพีครู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนสูอาเซียน 

 2.1.3 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ ใน
การจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21  

2.1.4 สงเสริมใหครูศึกษาหาความรู ที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับความรูในศาสตรเฉพาะทางแหงตน เพื่อ
การจัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 

2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีความสามารถในการ
ถายทอดความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนสู
มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ระดบั
อาเซียนและระดับสากล 

2.2.1 สงเสริมการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการที่
หลากหลาย ในการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียน
ดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และนําไปสู
การสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21   

2.2.2 พัฒนาครูใหมีทักษะความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน โดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.3 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชการ
วิจัยสื่อ และนวตักรรม เพื่อพัฒนาผูเรยีนอยางตอเนือ่ง 
2.2.4 สงเสริมและสนับสนนุโครงการแลก เปลี่ยน 
ระหวางครูในประเทศกลุมอาเซียน เพื่อนําไปสูการ
สรางนวัตกรรมใหมเพื่อพัฒนาผูเรียนสูอาเซียน  

2.3 เรงรัดการพัฒนาคุณลักษะที่ดีของ
ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ให
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.3.1 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรัก ความศรัทธา
ในวิชาชพีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

2.3.2 สงเสริมการพัฒนาครู ใหเปนผูที่มีวิสัยทัศน มี
ภาวะผูนํา และมีความคิดสรางสรรค มุงมั่นในการ
พัฒนาความรูความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 
2.3.3 สงเสริมใหครู เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 
ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวไดเปนอยางดี 

 3. เรงรัดการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสูอาเซียน 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ ในรูปแบบที่หลากหลาย
ครอบคลุมและเขาถึงประชาชน
กลุมเปาหมาย บนหลักความเสมอภาค
และความเปนธรรม 

3.1.1 ศึกษาสภาพท่ีเปนจริง และสภาพท่ีควรจะเปน 

รวมถึงความตองการของชุมชนเพื่อวางแผนการจัด
การศึกษาใหสามารถพัฒนาคน เพื่อนาํไปสูการพัฒนา
ทองถิ่น 

3.1.2 พัฒนาเครือขายการศึกษาในชมุชน ใหเกิดความ
สะดวกและเขาถึงประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

3.2 สงเสริมการบริหารจัดการให
ผูเรียนไดรับสิทธ ิและโอกาสในการเขา
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมี
คุณภาพ ทั่วถึง ครอบคลุม ตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 

3.2.1 เรงรัดการพัฒนาและเตรียมความพรอมเด็กระดับ
กอนประถมศึกษา (3 ป ถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1) 

ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาในสถานพฒันาเด็กปฐมวัย
ทุกรูปแบบ 

3.2.2  สงเสริม สนับสนนุใหผูเรียนทกุกลุม ไดรับสิทธิ
และไดรับการพัฒนาตามบริบทเต็มศักยภาพ 
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  3.2.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนทุกกลุม 
ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนการพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึง 
ตอเนื่องตามบริบทเต็มศักยภาพ 

3.2.4 จัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการในการดูแล
ผูเรียนทุกกลุมอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในการกาวเขาสูอาเซียน 

3.2.5 พัฒนาและสงเสริมการประชาสมัพันธทุกรูปแบบ 

ใหประชาชนไดรับทราบ และเขาใจถึงสิทธิท่ีพึงไดรับใน
ดานการศึกษา 

3.3 เรงรัดการบริหารจัดการเพื่อเตรียม
ความพรอมผูเรยีนสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3.3.1 เรงรัดการสรางทัศนคติที่ดีตอการศึกษาในสาย
วิชาชพี โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีประเทศ ขาดแคลน  

3.3.2 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชพี ให
สอดคลองกับความตองการ ของตลาดแรงงาน
ภายในประเทศ และในประเทศอาเซียน 

3.3.3 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการวัดประเมินผลใหมีความยืดหยุน 

สามารถเชื่อมโยงระหวางการศึกษาในแตละรูปแบบ 

เพื่อผูเรียนทุกกลุมสามารถพัฒนาตนอยางตอเนื่องเพือ่
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.3.4 เพิ่ม ขยายชองทางและรูปแบบการจัดการศึกษา
ใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองกับวิถีชวีิตและ
ตลาดแรงงานในทองถิ่น 

3.3.5 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย โดยพัฒนาระบบ
การเขาถึงแหลงเรียนรูและแหลงขอมลูสารสนเทศ มี
การวัดและประเมินผลอยางเปนรูปธรรม พรอมออก
เกียรติบัตร เพือ่รับรองทักษะ 

3.4 เรงรัดการพัฒนาแผนกระบวน
ทัศนการพัฒนาครูใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อผลติครูใน
ศตวรรษที่ 21  

 

 

 

 

 

 

3.4.1 เรงรัดการดําเนินงานตามแผนนโยบายการผลิต
ครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหเกิดความ
ชัดเจน   และเปนรูปธรรม 

3.4.2 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายและแผนการผลิตครู 
3.4.3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู ใหมีความ
ยืดหยุนและมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เขาศึกษาตอของผูเรียนจากสาขาวิชาตางๆ 

3.4.4 สรางแรงจูงใจใหคนที่มีเจตคติที่ดีตอวชิาชีพครู มี
ความรู ความสามารถเขาสูวิชาชีพคร ู 
3.4.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาครูใหคนดี 
และคนเกง ในสาขาวิชาตางๆ เขามาสูสายวิชาชพีครู
ไดงายขึ้น โดยเฉพาะครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
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 3.5 ยกระดับคุณภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพครูใน
ศตวรรษที่ 21 

3.5.1 เรงพัฒนาหลักสูตรวชิาชีพครู ใหสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษ
ที่ 21 

3.5.2 สงเสริมการจัดโครงการพัฒนาครู บุคคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู มีทักษะในการถายทอดองค
ความรู และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐาน
วิชาชพีคร ู
3.5.3 ปรับปรุง และพัฒนาระบบ และเกณฑการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชพีครู ใหมีมาตรฐานสากล  

3.5.4 เรงรัดการบรรจุหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษา
ทองถิ่น และภาษาในชาติอาเซียนในหลักสูตรวิชาชีพ
ครู เพื่อใหครูมีทักษะดานภาษา และสามารถจัดการ
เรียนการสอนแกผูเรียนอาเซียน  

3.6 ยกระดับฐานะวชิาชีพครู ใหเปน
วิชาชพีชั้นสูง  

3.6.1 ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทน ใหเหมาะสม
กับ  การเปนวิชาชพีชั้นสูง เพื่อสรางแรงจูงใจใหคนดี 
คนเกงเขาสูวิชาชีพคร ู

3.7 บริหารจัดการ การผลิต จัดสรร
อัตรากําลัง และพัฒนาครู ใหสอดคลอง
กับความ ตองการของการศึกษาทุก
ประเภท ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา อยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  

3.7.1 สงเสริมการทําวิจัย เพื่อนําไปสูการจัดทํา
แผนการผลติครูในทุกสาขาวิชา ใหตรงกับความ
ตองการจําเปนของสังคม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

3.7.2 พัฒนาระบบการพัฒนาครูจบไมตรงวุฒิ ใหมี
ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ู
3.7.3 พัฒนาระบบขอมุลสารสนเทศในดานอัตรากําลัง
ครู ที่สะทอนความตองการจําเปนจากการศึกษาทุก
รูปแบบ ทุกระดับ เพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดสรร
อัตราครอูยางทั่วถึงและเสมอภาคและทันการณ 
3.7.4 พัฒนาทําเนียบผูเชี่ยวชาญและปราชญชาวบาน
ในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในชุมชน 

3.8 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ให
เปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 

3.8.1 วางแผนการจัดทําแผนพัฒนาสําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ ใหครอบคลุม แผน
ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวอยางเปนรูปธรรม 

เพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในทุก
มิติ 

3.9 สงเสริมการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการ
เรียนรูของการศึษาขั้นพื้นฐานใหมี 

3.9.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตร และสือ่การเรียนรูใหสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานผูเรียนในศตวรรษที่21 
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ตารางที่ 19 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 1) (ตอ) 
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 มาตรฐานพรอมกาวสูอาเซียน 3.9.2 สงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษาจดัประชุมเชิง
ปฏิบีติการในการจัดทําหลักสูตรและสือ่การเรียนรู เพื่อ
ระดมความคิดจากทุกฝายในชุมชนและสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 

4. สงเสริมการพัฒนา
หลักสุตรและการจัดการ
เรียนรูสูมาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21 

4.1 ยกระดับมาตรฐานหลักสตูรของ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ทุกรูปแบบ ทุก
ระดับ สูมาตรฐานสากล 

4.1.1 พัฒนาและจัดทํามาตรฐานการศึกษาอาเซียน ใน
การ ศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ  เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาการเรียนรู ภายใตมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน 

4.1.2 บูรณาการ และเชื่อมโยงหลักสูตรอาเซียน สู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียน
ไดมีความรู ความเขาใจในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ในทุกมิติ สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.1.3 พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะกับนักเรียนไทยและ
นักเรียนตางชาต ิใหสามารถพัฒนาไปดวยกัน ภายใต
มาตรฐานเดียวกัน 

4.1.4 พัฒนาหลักสูตรวิชาชพี ใหมีความหลากหลาย
และมีมาตรฐานตอบสนองความตองการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

4.1.5 สงเสริมการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่ตอบสนอง
บริบทของทองถิ่นในการพัฒนาสูอาเซียน ในทุกมิติ 
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

4.2 พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการ
จัดการเรียนรูของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

4.2.1 อบรมและพัฒนาครู ใหมีความรู ความสามารถ
และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนที่มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม 

4.2.2 สงเสริมและสนับสนนุ การวิจัย เพื่อนําไปสูการ
สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

4.2.3 สรรหาสื่อ ตํารา ในการจัดการเรียนรู ภาค
ภาษาอังกฤษ และภาษาในชาติอาเซยีน+3 ให
ครอบคลุมทุกสาขา ทุกระดับการศึกษา 
4.2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพือ่
สงเสริมผูเรียนทุกกลุม ในทุกสาขาอยางตอเนื่องเต็ม
ศักยภาพ 

4.2.5 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สถาบันการศึกษาในประเทศ และตางประเทศ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะครู ในการจัดการเรยีนรู 

4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อ 

4.3.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานอาเซียนใหมี
ความหลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียนตางสาขา ตาง
ระดับ พรอมเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 
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 รองรับประชาคมอาเซียน 4.3.2 จัดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตที่มปีระสิทธิภาพและ
เพียงพอตอการใชงานในแตละพื้นที่บริการ 
4.3.3 จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาในทุก
ตําบลเพื่อบริหารจัดการขอมูลสํามะโนประชากรและ
ขอมูลดานการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหตรงกับความตองการของชุมชน 

4.3.4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ออนไลน เพือ่ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูพัฒนาตน
ไดดวยตนเองตลอดชีวติ 

4.4 พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน ใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล สามารถสะทอนคุณภาพ
ผูเรียนทุกกลุมจากทุกรูปแบบ
การศึกษา   

4.4.1 พัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลผูเรียนให
มีความเปนสากล และมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

4.4.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนไดอยาง
แทจริง  

5. สงเสริมทุกภาคสวนา
มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย บน
หลักการมีสวนรวมคอื 
รวมคิด รวมทํา รวม
ตรวจสอบ รวม
รับผิดชอบ เพื่อ
ขับเคลื่อนการศึกษาขัน้
พื้นฐานของประเทศไทย
สูอาเซียน 

5.1 สราง และพัฒนา เครือขายการจดั
การศึกษาใหมีความเขมแข็ง สามารถ
ผลิต และพัฒนากําลังคนสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

5.1.1  สงเสริมสนับสนนุใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรที่
ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจในชุมชน มีการ
ฝกประสบการณระหวางเรียนและประกันโอกาสการ
จางงานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
5.1.2 สงเสริมและสนับสนนุใหภาคธุรกิจมีสวนรวมใน
การวางแผนหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรยีนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของแรงงานที่ตองการ 
5.1.3 พัฒนาศูนยแนะแนวการศึกษาในแตละชุมชน 
เพื่อมุงสูการมีงานทํา 
5.1.4 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา เพื่อทุกฝายรวมกันพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

5.2  สรางเครือขายความรวมมือ 
ทางการ ศึกษารวมกับองคกร หรือ
หนวยงาน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

5.2.1 สนับสนุน และสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนตางๆ 
เชน โครงการแลกเปลี่ยนคร ูโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในชัน้เรียน 
เปนตน 

5.2.2 สงเสริมและสนับสนนุ สรางแรงจูงใจ ใหองคกร
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในและภายนอก
ประเทศ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาอยาง
เต็มศักยภาพ 

  



159 
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 5.3 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน และภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใหมีศักยภาพ เพื่อรวม
สงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตของ
ประชาชน 

5.3.1 จัดทําทําเนียบแหลงเรียนรู และภูมิปญญาใน
ทองถิ่น เพื่อเปนฐานขอมูลในการบรหิารจัดการเรียนรู
และงายตอการเขาถึง 
5.3.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
แหลงเรียนรูในทองถิ่นอยางมีระบบและมีมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรูอยางตอเนือ่งและย่ังยืน 

5.3.3 สงเสริมและสนับสนนุ ใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชมุชน เพื่อสราง
สังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการมีสวนรวม 

5.4 สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา
ชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาตน มีความใฝเรียน ใฝรู 
เพื่อพัฒนาสูความเปนสังคมแหงการ
เรียนรู 

5.4.1 สงเสริมและสนับสนนุการจัดอบรม ใหความรูแก
ประชาชน ถึงความสําคัญในการพัฒนาตนอยาง
ตอเนื่อง 
5.4.2 พัฒนา สงเสริม และประชาสัมพันธชุมชน
ตนแบบ ในดานชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูการ
ขยายผล 

6. สงเสริมการบริหาร
จัดการงบประมาณ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานทุก
รูปแบบ ทุกระดับ แบบ
มุงเนนผลงาน 

6.1 สงเสริมการพัฒนาแผนการบริหาร
จัดการดานงบประมาณและการระดม
ทรัพยากร เพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐานสูอาเซียน 

6.1.1 ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาแผนการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมุงเนนผลงาน 

6.1.2 จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาของประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

6.1.3 เนนการจัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนา มากกวา
เชิงตั้งรับและแกไขปญหา 
6.1.4 เนนการบูรณาการและประสานความรวมมือกับผู
มีสวนไดสวนเสียในการรวมจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการกํากับติดตามและประเมินผล
การใชงบประมาณเพื่อใหเปนธรรมตอทุกฝาย 

6.2 พัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณ ใหเกิดความเที่ยงธรรม 
ทั่วถึง และทันตอการใชงาน ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาทั่วประเทศสูอาเซียน 

6.2.1 จัดประชุมเพื่อรับฟงความตองการของชุมชนใน
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น เพื่อยกระดับความรู 
ความสามารถของคนในชุมชน 

6.2.2 วางแผนการจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุม
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู 

6.3 พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม 
การใชงบประมาณใหเกิดความโปรงใส 
คลองตัว และเปนไปตามแผน  

6.3.1 พัฒนาโปรแกรม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อชวยในการบริหารจัดการงบประมาณอยางเปน
ระบบครบวงจร 
6.3.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให
สามารถกํากับ ติดตาม และประเมินผลการใช
งบประมาณขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
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   6.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการดูแลดานงบประมาณ
ดานการศึกษาในแตละทองถิ่น เพื่อใหการจัดสรร
งบประมาณเปนไปอยางโปรงใส คลองตัว และเปนไป
ตามแผน 

 6.4 สงเสริมการพัฒนาระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณโดยการมีสวนรวมจากผูมี
สวนไดสวนเสยี 

6.4.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณโดยใชความสําเร็จ
ของผูเรียนเปนดัชนีชีว้ัดประสิทธิภาพ 

6.4.2 สงเสริมการพัฒนารูปแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณจากผูมีสวนไดสวน
เสีย เชน ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชมุชน เปนตน 

 
ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคม

อาเซียน (ราง 1) โดยการสัมภาษณ  
ผูเชี่ยวชาญในกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ดาน จํานวน 5 คน และทําการแกไขเปนราง

ยุทธศาสตรรางที่ 2 
 

ตารางที่ 20 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 2) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ 
1. สงเสริมการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู 
ความสามารถ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21  และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ เพื่อมุงสู
มาตรฐานการศึกษา
ในระดับชาติ ระดับ
อาเซียน และระดับ
สากล 

1.1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความสามารถ เพื่อมุงสู
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ระดับ
อาเซียน และระดับสากล 

1.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางลกึซึ้ง ในดานการเมืองการปกครอง 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย ประเทศในกลุม
อาเซียน รวมถึงอาเซียน+3 

1.1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูในวชิาหลัก และมีความรูรอบตัวในดาน
อื่นๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การประกอบธุรกิจ สิ่งแวดลอม ใน
ลักษณะสหวิทยาการ 
1.1.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาถิ่น และ
ภาษาในชาติอาเซียน+3 ที่สามารถใชจริงไดในชีวติประจําวัน 

1.1.4 สงเสริมผูเรียนในดานการอาน การเขียน เพื่อเปนทักษะพื้นฐานใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตวั 

1.2 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ดํารงชีพและรับความเปล่ียนแปลงใน
การเขาสูสังคมอาเซียนและสังคม
โลกในทุกมิต ิ

1.2.1 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง มีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น และ
สามารถแกไขปญหาอยางสันติวิธ ี
1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และ
สรางสรรคนวัตกรรมเพือ่เรียนรูวิธีการแกปญหา มีความคิด สรางสรรค มี
ทักษะในการสือ่สาร และมีทักษะแหงความรวมมือ 
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ตารางที่ 20 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 2) (ตอ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ 

  1.2.3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยาง
สรางสรรค เพื่อตอยอดการเรียนรู 
1.2.4 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ เขาใจถึงการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล รูจักการทําประโยชนเพือ่สวนรวมโดยไมหวัง
ผลตอบแทน 

1.2.5 สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ความสามารถในการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และนําไปสูการประเมิน
ตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 1.3 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
เจตคติที่ดีตอการเรียนรู มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสํานึกในความเปน
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและ
พลโลก ดํารงชีวติตามวิถหีลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.1 สงเสริมใหผูเรียนมีความตระหนักในความเปนพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลโลก และรวมรับผิดชอบตอสังคมในทุกมิติ 
1.3.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจ ยอมรับและเคารพในความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.3.3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสํานึก มีทักษะการ
ดํารงชีวิต ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลายโดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน 

1.3.4 สงเสริมเด็กและเยาวชนไทยใหสามารถพัฒนาทักษะการดํารงชพี
อยางมีคุณภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสงเสริมการพัฒนา
โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในทุกตําบล เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู 
และนําไปสูการขยายผล 
1.3.5 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีทัศนติที่ดีตอการเรียนรู มีความมุงมั่น
และมีเปาหมายในชีวิต 

2. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีความรู 
มีทักษะการ
ถายทอด และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
เพื่อพัฒนาผูเรียนสู
อาเซียน 

2.1 พัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมี ความรูในศตวรรษที่ 21 

2.1.1 สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน 

2.1.2 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2.1.3 สงเสริมใหครูศึกษาหาความรูทีเ่กี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความรูใน
ศาสตรเฉพาะทางแหงตน เพื่อการจัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 

2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีสมรรรถนะ มี
ความสามารถในการถายทอดความรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21 

2.2.1 สงเสริมใหครูพัฒนาเทคนิคและกระบวนการทีห่ลากหลาย ในการ
จัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
และนําไปสูการสรางนวัตกรรม 

2.2.2 พัฒนาครูใหมีทักษะความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน โดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2.2.4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชการวิจัยสือ่ และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
2.2.5 สงเสริมและสนับสนนุโครงการแลกเปลี่ยน ระหวางครูในประเทศ
กลุมอาเซียน เพื่อนําไปสูการสรางนวตักรรมใหมเพื่อพัฒนาผูเรียนสู
อาเซียน 
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 2.3 เรงรัดการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ใหเปนไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพคร ู

2.3.1 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชพีครู 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

2.3.2 สงเสริมการพัฒนาครูใหเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และมี
ความคิดสรางสรรค มุงมั่นในการพัฒนาความรูความสามารถของตนอยาง
ตอเนื่อง 
2.3.3 สงเสริมใหครูเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตวัไดเปนอยางดี 

3. เรงรัดการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในทุก
รูปแบบ ทุกระดับ 
เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสูอาเซียน  

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ในรูปแบบที่
หลากหลายครอบคลุมและเขาถึง
ประชาชนกลุมเปาหมาย บนหลัก
ความเสมอภาคและความเปนธรรม   

3.1.1 ศึกษาสภาพท่ีเปนจริง และสภาพท่ีควรจะเปน รวมถึงความตองการ
ของชุมชนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาใหสามารถพัฒนาคน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาทองถิ่น 

3.1.2 พัฒนาเครือขายการศึกษาในชมุชนใหเกิดความสะดวกและเขาถึง
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

3.2 สงเสริมการบริหารจัดการให
ผูเรียนไดรับสิทธิและโอกาสในการ
เขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมี
คุณภาพ ทั่วถึง ครอบคลุม ตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

3.2.1 เรงรัดการพัฒนาและเตรียมความพรอมเด็กระดับกอนประถมศึกษา 
(3 ปถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1) ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกรูปแบบ 

3.2.2 สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนทุกกลุม ไดรับสิทธิและไดรับการพัฒนา
ตามบริบทเต็มศักยภาพ 

3.2.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนทุกกลุม ทั่วประเทศ เพื่อ
วางแผนการพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึง ตอเนื่องตามบริบทเต็มศักยภาพ 

3.2.4 จัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการในการดูแลผูเรียนทุกกลุม
อยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการ
กาวเขาสูอาเซียน 

3.2.5 พัฒนาและสงเสริมการประชาสมัพันธทุกรูปแบบ ใหประชาชนไดรับ
ทราบ และเขาใจถึงสิทธิท่ีพึงไดรับในดานการศึกษา 

3.3  เรงรัดการบริหารจัดการเพื่อ
เตรียมความพรอมผูเรียนสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3.3.1 เรงรัดการสรางทัศนคติที่ดีตอการศึกษาในสายวชิาชีพ โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาที่ประเทศขาดแคลน 

3.3.2 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชพี ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ และในประเทศอาเซียน 

3.3.3 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรและการวัด
ประเมินผลใหมีความยืดหยุน สามารถเชื่อมโยงระหวางการศึกษาในแตละ
รูปแบบ เพื่อผูเรียนทุกกลุมสามารถพฒันาตนอยางตอเนือ่งเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.3.4 เพิ่ม ขยายชองทางและรูปแบบการจัดการศึกษาใหมีความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองกับวิถีชวีิตและตลาดแรงงานในทองถิน่ 

3.3.5 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย โดยพัฒนาระบบการเขาถึงแหลง
เรียนรูและแหลงขอมูลสารสนเทศ มีการวัดและประเมินผลอยางเปน
รูปธรรม พรอมออกเกียติบตัร เพื่อรับรองทักษะ 
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 3.4  เรงรัดการพัฒนาแผนกระบวน
ทัศนการพัฒนาครูใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่
ผลิตครูในศตวรรษท่ี 21 

3.4.1 เรงรัดการดําเนินงานตามแผนนโยบายการผลิตครู ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ใหเกิดความชัดเจน  และเปนรูปธรรม 

3.4.2 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนการผลิตคร ู
3.4.3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู ใหมีความยืดหยุนและมีความ
หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาตอของผูเรียนจากสาขาวิชา
ตางๆ 

3.4.4 สรางแรงจูงใจใหคนที่มีเจตคติที่ดีตอวชิาชีพครู มีความรู 
ความสามารถเขาสูวิชาชีพคร ู
3.4.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาครูใหคนดี และคนเกง ใน
สาขาวิชาตางๆ เขามาสูสายวิชาชีพครูไดงายขึ้น โดยเฉพาะครู
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3.5 ยกระดับคุณภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพครู
ในศตวรรษที่ 21 

3.5.1 เรงพัฒนาหลักสูตรวชิาชีพครู ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษที ่21 

3.5.2 สงเสริมการจัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู มีทักษะในการถายทอดองคความรู และมีคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคตามมาตรฐานวิชาชพีครู 
3.5.3 ปรับปรุง และพัฒนาระบบ และเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชพี
ครู ใหมีมาตรฐานสากล 

3.5.4 เรงรัดการบรรจุหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาทองถิน่ และภาษาใน
ชาติอาเซียนในหลักสตูรวชิาชีพครู เพื่อใหครูมีทักษะดานภาษา และ
สามารถจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนอาเซียน 

3.6 ยกระดับฐานะวิชาชีพครู ใหเปน
วิชาชพีชั้นสูง 

3.6.1 ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทน ใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง เพื่อสรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพคร ู

3.7 บริหารจัดการ การผลิต จัดสรร
อัตรากําลัง และพัฒนาครู ให
สอดคลองกับความ ตองการของ
การศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุก
สาขาวิชา อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

3.7.1 สงเสริมการทําวิจัย เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนการผลิตครูในทุก
สาขาวิชา ใหตรงกับความตองการจําเปนของสังคม ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

3.7.2 พัฒนาระบบการพัฒนาครูจบไมตรงวุฒิ ใหมีความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานวิชาชพีครู 
3.7.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในดานอัตรากําลังครู ที่สะทอนความ
ตองการจําเปนจากการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ เพื่อนําไปสูการวาง
แผนการจัดสรรอัตราครูอยางทั่วถึงและเสมอภาคและทันการณ 
3.7.4 พัฒนาทําเนียบผูเชี่ยวชาญและปราชญชาวบานในชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในชุมชน 

3.8 พัฒนาการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานในทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ ใหเปนไปตามวงจร
คุณภาพ PDCA 

3.8.1 วางแผนการจัดทําแผนพัฒนาสําหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุก
รูปแบบ ทุกระดับ ใหครอบคลุมแผนระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาวอยาง
เปนรูปธรรม เพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ 
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 3.9 สงเสริมการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรูของการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหมีมาตรฐานพรอมกาวสู
อาเซียน 

3.9.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร และสือ่
การเรียนรูใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

3.9.2 สงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษาจดัประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
หลักสูตรและส่ือการเรียนรู เพื่อระดมความคิดจากทุกฝายในชุมชนและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

4. สงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู
ของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ สู
มาตรฐานสากล 

4.1 ยกระดับมาตรฐานหลักสตูรของ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานสูศตวรรษที่ 21 

4.1.1 รวมพัฒนาและจัดทํามาตรฐานการศึกษาอาเซียน ในการศึกษาทุก
รูปแบบ ทุกระดับ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

4.1.2 บูรณาการและเชื่อมโยงหลักสูตรอาเซียนใน 8 กลุมสาระ สูหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกมิติ สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.1.3 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกบัความตองการของนักเรียนไทยและ
นักเรียนตางชาติ ใหสามารถพัฒนาไปดวยกัน ภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

4.1.4 พัฒนาหลักสูตรวิชาชพี ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ใหมีความหลากหลายและมีมาตรฐานตอบสนองความตองการ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.1.5 สงเสริมการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่ตอบสนองบริบทของทองถิน่ใน
การพัฒนาสูอาเซียน ในทุกมิติ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 4.2  พัฒนา และยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเรียนรูของการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

4.2.1 อบรมและพัฒนาครู ใหมีความรู ความสามารถและมีสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพือ่พฒันาสูทักษะในศตวรรษที่ 21 

4.2.2 สงเสริมและสนับสนนุการวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 

4.2.3 สรรหาสื่อการจัดการเรียนรูภาคภาษาอังกฤษ  และภาษาในชาติ
อาเซียน+3 ใหครอบคลุมทุกสาขา ทุกระดับการศึกษา 
4.2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพือ่สงเสริมผูเรียนทุกกลุม ใน
ทุกสาขาอยางตอเนื่องเต็มศักยภาพ 

4.2.5 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ และตางประเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู 

4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

4.3.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานอาเซียนใหมีความ เหมาะสมกับ
ผูเรียนตางสาขา ตางระดับ พรอมเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 

4.3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งในระบบออนไลน และออฟไลน อยางหลากหลาย
และพรอมใชสําหรับการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ 

4.3.3 จัดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตท่ีมปีระสิทธิภาพและเพยีงพอตอการใช
งานในแตละพืน้ที่บริการ 
4.3.4 จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาในทุกตําบลเพื่อบริหาร
จัดการขอมูลสํามะโนประชากรและขอมูลดานการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการหลักสูตรใหตรงกับความตองการของชุมชน 

4.3.5 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน เพื่อผูเรียนสามารถ
ศึกษาหาความรูพัฒนาตนไดดวยตนเองตลอดชีวติ 
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ตารางที่ 20 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 2) (ตอ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ 

 4.4 พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน ใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล สามารถสะทอน
คุณภาพผูเรียนทุกกลุมจากทุก
รูปแบบการศึกษา 

4.4.1 พัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีความเปนสากล 
และมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

4.4.2 พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล ใหมีความสอดคลอง และ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
4.4.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
สะทอนคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง 

5. สงเสริมทุกภาค
สวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้ง
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย บน
หลักการมีสวนรวม 
คือ รวมคิด รวมทํา 
รวมตรวจสอบ รวม
รับผิดชอบ เพื่อ
ขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทยสู
อาเซียน 

5.1 สราง และพัฒนา เครือขายการ
จัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง 
สามารถผลิต และพัฒนากําลังคนสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5.1.1 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ตองการของภาคธุรกิจในชุมชน มีการฝกประสบการณระหวางเรียนและ
ประกันโอกาสการจางงานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
5.1.2 สงเสริมและสนับสนนุใหภาคธุรกิจมีสวนรวมในการวางแผน
หลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรยีนตามคุณลกัษณะอันพึงประสงคของแรงงานท่ี
ตองการ 
5.1.3 พัฒนาศูนยแนะแนวการศึกษาในแตละชุมชน เพื่อมุงสูการมีงานทํา 
5.1.4 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เพื่อทุกฝายรวมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.2  สรางเครือขายความรวมมือ 
ทางการ ศึกษารวมกับองคกร หรือ
หนวยงาน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

5.2.1 สนับสนุน และสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนตางๆ เชน โครงการ
แลกเปลี่ยนครู โครงการแลกเปลี่ยนนกัเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูในชั้นเรียน เปนตน 

5.2.2 สงเสริมและสนับสนนุ สรางแรงจูงใจ ใหองคกรทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ภายในและภายนอกประเทศ เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

5.3 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีศักยภาพ 
เพื่อรวมสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตของประชาชน 

5.3.1 จัดทําทําเนียบแหลงเรียนรู และภูมิปญญาในทองถิ่น เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการบริหารจัดการเรียนรูและงายตอการเขาถึง 
5.3.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นอยางมีระบบและมีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง
และยั่งยืน 

5.3.3 สงเสริมและสนับสนนุ ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน เพื่อสรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และการมีสวนรวม 

5.4 สงเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนาชุมชนใหตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาตน มี
ความใฝเรียน ใฝรู เพื่อพัฒนาสู
ความเปนสังคมแหงการเรียนรู 

5.4.1 สงเสริมและสนับสนนุการจัดอบรม ใหความรูแกประชาชน ถึง
ความสําคัญในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 
5.4.2 พัฒนา สงเสริม และประชาสัมพันธชุมชนตนแบบ ในดานชุมชนแหง
การเรียนรู เพื่อนําไปสูการขยายผล 

6. สงเสริมการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ
การศึกษาขั้น 

6.1 สงเสริมการพัฒนาแผนการ
บริหารจัดการดานงบประมาณและ
การระดมทรัพยากร เพื่อสงเสริมการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูอาเซียน 

6.1.1 ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาแผนการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้น
พื้นฐานแบบมุงเนนผลงาน 

6.1.2 จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ในการเขาสู 
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ตารางที่ 20 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 2) (ตอ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ 
พื้นฐานทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ แบบ
มุงเนนผลงาน 

 ประชาคมอาเซียน 

6.1.3 เนนจัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนามากกวาเชิงตั้งรับและแกไขปญหา 
6.1.4 เนนการบูรณาการและประสานความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการรวมจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการกํากับติดตาม และ
ประเมินผลการใชงบประมาณ เพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรมตอทุกฝาย 

 6.2 พัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณ ใหเกิดความเที่ยงธรรม 
ทั่วถึง และทันตอการใชงาน ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาทั่วประเทศสูอาเซียน 

6.2.1 จัดประชุมเพื่อรับฟงความตองการของชุมชนในการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น เพือ่
ยกระดับความรู ความสามารถของคนในชุมชน 

6.2.2 วางแผนการจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาสังคมสูสังคม
แหงการเรียนรู 

 6.3 พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม 
การใชงบประมาณใหเกิดความ
โปรงใส คลองตัว และเปนไปตาม
แผน 

6.3.1 พัฒนาโปรแกรม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยในการ
บริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบครบวงจร 
6.3.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ใหสามารถกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการใชงบประมาณขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

6.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการดูแลดานงบประมาณดาน 

 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปน
ประโยชน และความถูกตองของรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียน 

โดยทําการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินและตรวจสอบยุทธศาสตรจากผูเชี่ยวชาญจาก
ทั่วประเทศ ไดแก ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สพฐ.) ทั้ง 6 
ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู บุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดาน
การบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมของสังคม และดานงบประมาณ รวม 5 คน และ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ/หรือประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป . ทั้ง 
6 ภาค รวม 6 คนและ สพม. ทั้ง 6 ภาค รวม 6 คน รวมท้ังส้ิน 17 คน 



 

ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร 1. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อมุงสูมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

ยุทธศาสตร 1.1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ เพื่อมุงสูมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง 

ระดับ
รวม 

Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 
 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

1.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางลึกซึ้ง ในดานการเมือง
การปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม วฒันธรรมของ
ประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน รวมถงึอาเซียน+3 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูในวิชาหลัก และมีความรู
รอบตัวในดานอื่นๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การ
ประกอบธุรกิจ สิ่งแวดลอม ในลักษณะสหวิทยาการ 

4.33 0.49 มาก 4.33 0.84 มาก 4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

มาก 

1.1.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

ภาษาถิ่น และภาษาในชาติในชาติอาเซียน +3 ที่สามารถใช
จริงไดในชีวติประจําวัน 

4.44 0.51 มาก 4.33 0.69 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.1.4 สงเสริมผูเรียน ในดานการอาน การเขียน เพื่อเปน
ทักษะพื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว 4.44 0.51 มาก 4.56 0.71 

มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 1.2  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีพและรับความเปลี่ยนแปลงในการเขาสูสังคมอาเซียนและสังคมโลกในทุกมิติ 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

1.2.1 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําแหงการ
เปลี่ยนแปลง มีความรบัผิดชอบตอสังคม มีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถแกไขปญหาอยางสันตวิิธ ี

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.71 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.2.2  พัฒนาผูเรียนใหมทีักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห 
และสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเรียนรูวิธีการแกปญหา มี
ความคิด สรางสรรค มีทักษะในการสื่อสาร และมีทักษะแหง
ความรวมมือ 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.22 0.81 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.2.3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยางสรางสรรค เพื่อตอยอดการเรียนรู 4.56 0.51 

มาก
ที่สุด 

4.33 0.84 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.2.4 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เขาใจถึงการ
สรางความสัมพันธระหวางบคุคล รูจักการทําประโยชนเพื่อ
สวนรวม โดยไมหวงัผลตอบแทน 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.2.5  สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการบรหิารจัดการ 
มีความสามารถในการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และนําไปสู
การประเมินตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยัง่ยืน 

4.33 0.69 มาก 4.44 0.85 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

168 



 

ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 1.3  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกในความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก 

ดํารงชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

1.3.1. สงเสริมใหผูเรียนมคีวามตระหนัก ในความเปน
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลก และรวม
รับผิดชอบตอสังคมในทุกมติิ 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.3.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจ ยอมรับและเคารพใน
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 4.56 0.51 

มาก
ที่สุด 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.3.3  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม  มีจิตสํานึก   

มีทักษะการดํารงชีวติ ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนที่
หลากหลายโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.33 0.69 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

1.3.4 สงเสริมเด็กและเยาวชนไทยใหสามารถพัฒนาทักษะ
การดํารงชีพอยางมีคุณภาพ ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
โดยการสงเสริมการพัฒนาโรงเรยีนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกตําบล เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู  

4.33 0.69 มาก 4.22 0.65 มาก 4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.33 0.69 มาก มาก 

1.3.5 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีทัศนติที่ดีตอการเรียนรู 
มีความมุงมั่นและมีเปาหมายในชีวิต 4.67 0.49 

มาก
ที่สุด 

4.44 0.71 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 2.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู มีทักษะการถายทอด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผูเรียนสูอาเซียน 

ยุทธศาสตร 2.1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมี ความรูในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

2.1.1. สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อนําไปสู
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

4.44 0.51 มาก 4.33 0.69 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

2.1.2 สงเสริมการพัฒนาครูใหมคีวามรูความเขาใจ ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 4.44 0.71 มาก 4.33 0.69 มาก 4.56 0.71 

มาก
ที่สุด 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

มาก 

2.1.3 สงเสริมใหครูศึกษาหาความรู ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับความรูในศาสตรเฉพาะทางแหงตน เพื่อการจัดการ
เรียนรูแบบสหวิทยาการ 

4.33 0.69 มาก 4.22 0.65 มาก 4.78 0.65 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 2.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะ มีความสามารถในการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

2.2.1  สงเสริมใหครูพฒันาเทคนิคและกระบวนการที่
หลากหลาย ในการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนดาน
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และนําไปสูการสราง
นวัตกรรม 

4.44 0.51 มาก 3.89 1.49 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก 

2.2.2  พัฒนาครูใหมทีักษะความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน โดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.71 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

2.2.3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
สามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 4.44 0.71 มาก 4.33 0.69 มาก 4.89 0.32 

มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

2.2.4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชการวิจยั
สื่อ และนวัตกรรม เพื่อพฒันาผูเรียนอยางตอเนื่อง 4.33 0.69 มาก 4.33 0.69 มาก 4.89 0.32 

มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

2.2.5 สงเสริมและสนับสนุนโครงการแลก เปลี่ยน ระหวาง
ครูในประเทศกลุมอาเซียน เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม
ใหมเพื่อพัฒนาผูเรียนสูอาเซียน 

4.33 0.69 มาก 4.11 0.76 มาก 4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

มาก 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 2.3  เรงรัดการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครู และบุคคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบันวิชาชีพครู 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

2.3.1 สงเสริมการพัฒนาครูใหมคีวามรัก ความศรทัธาใน
วิชาชีพคร ูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 4.44 0.71 มาก 4.22 1.06 มาก 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

2.3.2 สงเสริมการพัฒนาครู ใหเปนผูที่มวีิสัยทัศน มีภาวะ
ผูนํา และมีความคิดสรางสรรค มุงมั่นในการพฒันาความรู
ความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

4.44 0.71 มาก 4.22 1.26 มาก 4.78 0.42 
มาก
ทีสุ่ด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

2.3.3 สงเสริมใหครู เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ยอมรับ
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวได
เปนอยางดี 

4.44 0.71 มาก 4.11 1.02 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 3.  เรงรัดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ ทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานสูอาเซียน 

ยุทธศาสตร 3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ในรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมและเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย บนหลักความเสมอภาคและ
ความเปนธรรม 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.1.1 ศึกษาสภาพทีเปนจรงิ และสภาพที่ควรจะเปน รวมถึง
ความตองการของชมุชนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให
สามารถพัฒนาคน เพื่อนําไปสูการพัฒนาทองถิ่น 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.33 0.69 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.1.2 พัฒนาเครือขายการศึกษาในชมุชน ใหเกิดความ
สะดวกและเขาถึงประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 4.44 0.51 มาก 4.22 0.81 มาก 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 3.2  สงเสริมการบริหารจัดการใหผูเรียนไดรับสิทธิ และโอกาสในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง ครอบคลุม ตอเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.2.1 เรงรัดการพัฒนาและเตรียมความพรอมเด็กระดับกอน
ประถมศึกษา  ( 3 ป ถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1 ) ใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัทุก
รูปแบบ 

4.44 0.51 มาก 4.33 0.69 มาก 5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.2.2  สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนทุกกลุม ไดรับสิทธิและ
ไดรับการพัฒนาตามบริบทเตม็ศักยภาพ 4.56 0.51 

มาก
ที่สุด 

4.53 0.92 
มาก
ที่สุด 

5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.2.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนทุกกลุม ทั่ว
ประเทศ เพื่อวางแผนการพฒันาผูเรียนอยางทัว่ถึง ตอเนื่อง   
ตามบริบทเตม็ศักยภาพ 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.50 1.38 มาก 5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.65 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.2.4 จัดทําแผนพฒันา และแผนปฏิบัติการในการดูแล
ผูเรียนทุกกลุมอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชนในการกาวเขาสูอาเซียน 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.51 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.2.5 พัฒนาและสงเสริมการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ให
ประชาชนไดรับทราบ และเขาใจถึงสิทธิทีพ่ึงไดรับในดาน
การศึกษา 

4.60 1.66 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.51 มาก 5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 3.3  เรงรัดการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.3.1  เรงรัดการสรางทัศนคติทีด่ีตอการศึกษาในสายวิชาชีพ 

โดยเฉพาะในสาขาวชิาที่ประเทศ ขาดแคลน 4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.11 0.76 มาก 4.78 0.65 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.3.2 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ ใหสอดคลองกับ
ความตองการ ของตลาดแรงงานภายใน ประเทศ และในประเทศ
อาเซียน 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.11 0.76 มาก 4.78 0.65 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.3.3  เรงรัดการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การวัดประเมินผลใหมีความยืดหยุน สามารถเชื่อมโยงระหวาง
การศึกษาในแตละรูปแบบ เพื่อผูเรียนทุกกลุมสามารถพัฒนาตน
อยางตอเนื่องเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.44 0.51 มาก 4.11 0.76 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.88 1.64 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.3.4 เพิ่ม ขยายชองทางและรูปแบบการจัดการศึกษาใหมีความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองกับวิถีชีวติและตลาดแรงงานในทองถิ่น 4.44 0.51 มาก 4.00 0.49 มาก 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก 

3.3.5  สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย โดยพฒันาระบบการเขาถงึ
แหลงเรียนรูและแหลง ขอมูลสารสนเทศ มีการวัดและประเมินผล
อยางเปนรูปธรรม พรอมออกเกียติบัตร เพื่อรบัรองทักษะ 

4.33 0.49 มาก 3.89 0.76 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 3.4  เรงรัดการพัฒนาแผนกระบวนทัศนการพัฒนาครูใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลิตครูในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.4.1 เรงรัดการดําเนินงานตามแผนนโยบายการผลิตครู 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ใหเกิดความชัดเจน  

และ   เปนรูปธรรม 
4.44 0.71 มาก 4.22 0.81 มาก 4.67 0.69 

มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก 

3.4.2 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาต ิเพื่อกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนการผลิตครู 4.33 0.97 มาก 3.90 1.61 มาก 4.33 0.97 มาก 4.44 0.98 มาก มาก 

3.4.3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพคร ูใหมีความ
ยืดหยุนและมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา
ศึกษาตอของผูเรียนจากสาขาวชิาตาง ๆ 

4.33 0.69 มาก 4.22 0.81 มาก 4.78 0.65 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก 

3.4.4 สรางแรงจูงใจใหคนที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู มี
ความรู ความสามารถเขาสูวชิาชีพคร ู 4.44 0.98 มาก 4.22 1.06 มาก 4.67 0.97 

มาก
ที่สุด 

4.56 0.98 
มาก
ที่สุด 

มาก 

3.4.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาครูใหคนดี และ     
คนเกง ในสาขาวชิาตางๆ เขามาสูสายวิชาชพีครูไดงายขึ้น 
โดยเฉพาะครูคณิตศาสตร และวทิยาศาสตร 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.33 0.84 มาก 5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ)  

ยุทธศาสตร 3.5 ยกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง 

ระดับ
รวม 

Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 
 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.5.1 เรงพัฒนาหลักสูตรวชิาชพีครู ใหสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันาครูในศตวรรษที่ 21 4.33 0.69 มาก 4.33 0.69 มาก 4.78 0.65 

มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.5.2 สงเสริมการจัดโครงการพฒันาครู บุคคลากรทางการ   
ศึกษา ใหมคีวามรู มีทักษะในการถายทอดองคความรู และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

4.33 0.97 มาก 4.33 0.97 มาก 4.67 0.97 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.98 
มาก
ที่สุด 

มาก 

3.5.3  ปรับปรุง และพฒันาระบบ และเกณฑการประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพคร ูใหมมีาตรฐานสากล 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.33 0.84 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.5.4  เรงรัดการบรรจุหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาทองถิ่น และ
ภาษาในชาติอาเซียนในหลักสูตรวิชาชีพครู เพื่อใหครมูีทักษะ
ดานภาษา และสามารถจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนอาเซียน 

4.33 0.69 มาก 4.11 0.76 มาก 4.67 0.49 
มาก
ทีสุ่ด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 3.6  ยกระดับฐานะวิชาชีพครู ใหเปนวิชาชีพชั้นสูง 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.6.1  ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทน ใหเหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูง เพื่อสรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพครู 4.67 0.69 

มาก
ที่สุด 

4.33 0.69 มาก 4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 3.7  บริหารจัดการ การผลิต จัดสรรอัตรากําลัง และพัฒนาครูใหสอดคลองกับความตองการของการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา อยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

กลยุทธ 

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง 

ระดับ
รวม 

Propriety Standard 
Feasibility 

Standard 
Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.7.1 สงเสริมการทําวิจัย เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนการผลิตครูใน
ทุกสาขาวชิา ใหตรงกบัความตองการจําเปนของสังคม ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4.44 0.71 มาก 4.22 0.65 มาก 4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

มาก 

3.7.2 พัฒนาระบบการพฒันาครูจบไมตรงวุฒ ิใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานวชิาชพีครู 4.67 0.69 

มาก
ที่สุด 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.7.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในดานอัตรากําลังครู ที่สะทอน
ความตองการจําเปนจากการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ เพื่อ
นําไปสูการวางแผนการจัดสรรอัตราครูอยางทั่วถึงและเสมอภาค
และทันการณ 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.97 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ที่สุด 

3.7.4 พัฒนาทําเนียบผูเชี่ยวชาญและปราชญชาวบานในชมุชน 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในชุมชน 4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 3.8  พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.8.1  วางแผนการจัดทําแผนพฒันาสําหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ ใหครอบคลุม แผนระยะสั้น ระยะ
กลางและระยะยาวอยางเปนรูปธรรม เพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทกุมิต ิ

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

ยุทธศาสตร 3.9  สงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานพรอมกาวสูอาเซียน 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

3.9.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการบรหิารจัดการ
หลักสูตร และสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา มาตรฐานผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

4.44 0.71 มาก 4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.65 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

3.9.2 สงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ในการจัดทําหลักสูตรและสื่อการเรียนรู เพื่อระดมความคิดจาก
ทุกฝายในชมุชนและสอดคลองกับความตองการของชมุชน 

4.44 0.71 มาก 4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 4. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร 4.1 ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานสูศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

4.1.1  รวมพัฒนาและจัดทํามาตรฐานการศึกษาอาเซียน ในการ 
ศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาภายใต
มาตรฐานเดียวกัน 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.33 0.84 มาก 4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.71 มาก 
มาก
ที่สุด 

4.1.2  บูรณาการ และเชื่อมโยงหลักสูตรอาเซียนใน 8 กลุมสาระสู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู 
ความเขาใจในการเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกมิติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.71 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.1.3  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนไทย
และนักเรียนตางชาต ิใหสามารถพัฒนาไปดวยกัน ภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.22 0.65 มาก 4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.1.4  พัฒนาหลักสูตรวชิาชพี ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ใหมีความหลากหลายและมมีาตรฐานตอบสนองความ
ตองการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.11 0.76 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.1.5 สงเสริมการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่ตอบสนองบริบทของทองถิ่น
ในการพัฒนาสูอาเซียน ในทุกมติิ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 4.44 0.51 มาก 4.22 0.65 มาก 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ)  

ยุทธศาสตร 4.2  พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

4.2.1  อบรมและพัฒนาครู ใหมคีวามรู ความสามารถและมี
สมรรถนะในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อพฒันาสูทักษะ
ในศตวรรษที ่21 

4.56 0.98 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.98 มาก 4.56 0.98 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.2.2 สงเสริมและสนับสนุน การวิจัย  เพื่อนําไปสูการสราง  
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 4.44 0.71 มาก 4.33 0.69 มาก 4.67 0.49 

มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.2.3 สรรหาสื่อการจัดการเรียนรู ภาคภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาในชาติอาเซียน+3  ใหครอบคลุมทุกสาขา ทุกระดับ
การศึกษา 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.71 มาก 4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู เพื่อสงเสริม
ผูเรียนทุกกลุม ในทุกสาขาอยางตอเนื่องเต็มศักยภาพ 4.67 0.69 

มาก
ที่สุด 

4.11 0.76 มาก 4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.71 มาก มาก 

4.2.5 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สถาบันการศึกษาในประเทศ และตางประเทศ เพื่อยกระดับ
สมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.22 0.81 มาก 4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

มาก 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ)  

ยุทธศาสตร 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

4.3.1  จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานอาเซียนใหมีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียนตางสาขา ตางระดับ พรอม
เกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.85 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.3.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหรองรับการ 
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งในระบบออนไลน    
และ ออฟไลน อยางหลากหลายและพรอมใชสําหรับ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.22 0.81 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.3.3 จัดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตอการใชงานในแตละพืน้ที่บริการ 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.11 0.76 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.3.4 จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาในทุกตําบล
เพื่อบริหารจัดการขอมูลสํามะโนประชากรและขอมูลดาน
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรใหตรงกบั
ความตองการของชมุชน 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.22 0.81 มาก 4.67 0.69 
มาก
ทีสุ่ด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.3.5  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน เพื่อผูเรียน
สามารถศึกษาหาความรูพฒันาตนไดดวยตนเองตลอดชีวติ 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.44 0.85 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 4.4 พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียน ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมจากทุกรูปแบบการศึกษา 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

4.4.1 พัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีความ
เปนสากล และมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบการศึกษา ทัง้
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.11 0.76 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.4.2  พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล ใหมีความ
สอดคลอง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.44 0.85 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.4.3  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ 

สามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 5. สงเสริมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
บนหลักการมีสวนรวมคือ รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสูอาเซียน 

ยุทธศาสตร 5.1 สราง และพัฒนา เครือขายการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง สามารถผลิต และพัฒนากําลังคนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

5.1.1  สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรที่
ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจในชมุชน มีการฝก
ประสบการณระหวางเรียนและ ประกันโอกาสการจางงาน
เมื่อสําเร็จการศึกษา 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.11 0.76 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

5.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคธุรกิจมีสวนรวมในการ
วางแผนหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของแรงงานทีต่องการ 

4.44 0.71 มาก 4.44 0.71 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

5.1.3 พัฒนาศูนยแนะแนวการศกึษาในแตละชมุชน เพื่อมุง
สูการมีงานทํา 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.44 0.51 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

5.1.4 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา เพื่อทุกฝายรวมกันพฒันาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 5.2  สรางเครือขายความรวมมือ ทางการ ศึกษารวมกับองคกร หรือหนวยงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

5.2.1 สนับสนุน และสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนตางๆ เชน 

โครงการแลกเปลี่ยนครู โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน 

โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในชั้นเรียนเปนตน 
4.44 0.71 มาก 4.33 0.69 มาก 4.67 0.69 

มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

5.2.2  สงเสริมและสนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหองคกรทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในและภายนอกประเทศ เขามา
มีสวนรวมในการพฒันาการศึกษาอยางเตม็ศักยภาพ 

4.56 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.33 0.69 มาก 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 5.3 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีศักยภาพ เพื่อรวมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

5.3.1 จัดทําทําเนียบแหลงเรียนรู และภูมิปญญาในทองถิ่น 

เพื่อเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการเรียนรูและงายตอการ
เขาถึง 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.85 มาก 4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.69 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

5.3.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหลง
เรียนรูในทองถิ่นอยางมีระบบและมีมาตรฐานเพื่อสนับสนุน
การเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.33 0.69 มาก 4.88 1.64 
มาก
ที่สุด 

4.88 1.64 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

5.3.3 สงเสริมและสนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชมุชน เพื่อสรางสังคมแหงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการมีสวนรวม 

4.33 0.69 มาก 4.11 0.76 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.88 1.64 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ)  

ยุทธศาสตร 5.4 สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตน มีความใฝเรียน ใฝรู เพื่อพัฒนาสูความเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

5.4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม ใหความรูแก
ประชาชน ถึงความสําคัญในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 4.44 0.71 มาก 4.11 0.76 มาก 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

5.4.2 พัฒนา สงเสริม และประชาสัมพันธชุมชนตนแบบ ใน
ดานชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อนาํไปสูการขยายผล 4.56 0.51 

มาก
ที่สุด 

4.33 0.69 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ)  

ประเด็นยุทธศาสตร 6. สงเสริมการบริหารจัดการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ แบบมุงเนนผลงาน 

ยุทธศาสตร 6.1 สงเสริมการพัฒนาแผนการบริหารจัดการดานงบประมาณและการระดมทรัพยากร เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูอาเซียน 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

6.1.1 ศึกษา วิจยั เพื่อพัฒนาแผนการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมุงเนนผลงาน 4.67 0.68 

มาก
ที่สุด 

4.33 0.84 มาก 4.67 0.68 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.68 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

6.1.2 จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาของประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.50 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

6.1.3 เนนการจัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนา มากกวาเชิงตัง้
รับและแกไขปญหา 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.33 0.68 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

6.1.4  เนนการบูรณาการและประสานความรวมมือกับผูมี
สวนไดสวนเสียในการรวมจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ 

รวมถึงการกํากับติดตาม และประเมินผลการใชงบประมาณ 

เพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรมตอทกุฝาย 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.00 0.96 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.48 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 6.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ ใหเกิดความเที่ยงธรรม ทั่วถึง และทันตอการใชงาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั่วประเทศสูอาเซียน 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

6.2.1 จัดประชุมเพื่อรับฟงความตองการของชุมชนในการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกบั
บริบทของทองถิ่น เพื่อยกระดับความรู ความสามารถของ
คนในชมุชน 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

6.2.2 วางแผนการจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุม
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อพัฒนาสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู 

4.67 0.68 
มาก
ที่สุด 

4.22 0.64 มาก 4.67 0.68 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.68 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ)  

ยุทธศาสตร 6.3  พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม การใชงบประมาณใหเกิดความโปรงใส คลองตวั และเปนไปตามแผน 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

6.3.1 พัฒนาโปรแกรม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวย
ในการบริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบครบวงจร 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 

4.44 0.70 มาก 4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

6.3.2 พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน ใหสามารถ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชงบประมาณขององคกร
อยางมีประสิทธิภาพ 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

6.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการดูแลดานงบประมาณดาน
การศึกษาในแตละทองถิ่น เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ
เปนไปอยางโปรงใส คลองตัว และเปนไปตามแผน 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.68 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ยุทธศาสตร 6.4 สงเสริมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพของการใชงบประมาณโดยการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน ความถูกตอง ระดับ

รวม 
Propriety Standard Feasibility Standard Utility Standard Accuracy Standard 

 

S.D. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 
 

SD. ระดับ 
 

S.D. ระดับ 

6.4.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพของ
การใชงบประมาณโดยใชความสําเร็จของผูเรียนเปนดัชนีชีว้ัด
ประสิทธิภาพ 

4.67 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.70 มาก 4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

6.4.2 สงเสริมการพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิภาพ
ของการใชงบประมาณจากผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน   ผูเรียน  

ครู ผูปกครอง และชุมชน เปนตน 

4.56 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.33 0.84 มาก 4.67 0.68 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.68 
มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุง และนําเสนอยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย   
 จากการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 
และความถูกตองของรางยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 
(ราง 2) โดยผูเช่ียวชาญในกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ดาน และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม. ทั่วประเทศ  ในขั้นตอนที่ 6 พบวา 
ผู เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการและผูอํา นวยการเขตพื้นที่การศึกษา /ประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 17 คน มีความคิดเห็นวา รางยุทธศาสตรการขับเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 2) มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด มี
ความเปนไปไดในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความเปนประโยชนในระดับมากถึงมากที่สุด และมี
ความถูกตองในระดับมากถึงมากที่สุด ในทุกยุทธศาสตรยอย ทั้ง 90 แนวทาง  
 ผูวิจัยจึงขอนําเสนอยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรหลัก 27 ยุทธศาสตรรอง และ 90 
ยุทธศาสตรยอย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
              ประเด็นยุทธศาสตร 1 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
ชาติ เพ่ือมุงสูมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

ยทุธศาสตร 1.1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ เพื่อมุงสูมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

ประกอบดวย 4 กลยุทธไดแก 
1.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางลึกซ้ึง ในดานการเมืองการปกครอง ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน รวมถึงอาเซียน+3 

1.1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูในวิชาหลัก และมีความรูรอบตัวในดานอื่นๆ 
เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การประกอบธุรกิจ สิ่งแวดลอม ในลักษณะสหวิทยาการ 

1.1.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษา
ในชาติอาเซียน+3 ทีส่ามารถใชจริงไดในชีวิตประจําวัน 

1.1.4 สงเสริมผูเรียนในดานการอาน การเขียน เพื่อเปนทักษะพื้นฐานในการ
เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว 

ยุทธศาสตร 1.2 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีพ
และรับความเปล่ียนแปลงในการเขาสูสังคมอาเซียนและสังคมโลกในทุกมิติ 

ประกอบดวย 5 กลยุทธไดแก 
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1.2.1 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง มีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น และ
สามารถแกไขปญหาอยางสันติวิธี 

1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อเรียนรูวิธีการแกปญหา มีความคิด สรางสรรค มีทักษะในการสื่อสาร และมีทักษะ
แหงความรวมมือ 

1.2.3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 
เพ่ือตอยอดการเรียนรู 

1.2.4 สง เส ริมใหผู เ รียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  เขาใจถึงการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล รูจักการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทน 

1.2.5 สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสามารถใน
การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และนําไปสูการประเมินตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร 1.3 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสํานึกในความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก ดํารงชีวิต
ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดวย 5 กลยุทธไดแก 
1.3.1 สงเสริมใหผูเรียนมีความตระหนักในความเปนพลเมืองไทย พลเมือง

อาเซียน และพลโลก และรวมรับผิดชอบตอสังคมในทุกมิติ 
1.3.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจ ยอมรับและเคารพในความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.3.3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสํานึก มีทักษะการดํารงชีวิต 
ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลายโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

1.3.4 สงเสริมเด็กและเยาวชนไทยใหสามารถพัฒนาทักษะการดํารงชีพอยางมี
คุณภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกตําบล เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู และนําไปสูการขยายผล 

1.3.5 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีทัศนติที่ดีตอการเรียนรู มีความมุงม่ันและมี
เปาหมายในชีวิต 

         ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู มีทักษะ
การถายทอด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนสูอาเซียน 

   ยุทธศาสตร 2.1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูในศตวรรษที่ 21 
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ประกอบดวย 3 กลยุทธไดแก 
2.1.1 สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

2.1.2 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2.1.3 สงเสริมใหครูศึกษาหาความรูที่เก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกับความรูในศาสตร
เฉพาะทางแหงตน เพื่อการจัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 

ยุทธศาสตร 2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรรถนะ มีความสามารถ
ในการถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 

ประกอบดวย 5 กลยุทธไดแก 
2.2.1 สงเสริมใหครูพัฒนาเทคนิคและกระบวนการที่หลากหลาย ในการจัดการ

เรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
และนําไปสูการสรางนวัตกรรม 

2.2.2 พัฒนาครูใหมีทักษะความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
โดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2.2.4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชการวิจัยสื่อ และนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

2.2.5 สงเสริมและสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน ระหวางครูในประเทศกลุม
อาเซียน เพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูอาเซียน 

  ยุทธศาสตร 2.3 เรงรัดการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ประกอบดวย 3 กลยุทธไดแก 
2.3.1 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู ประพฤติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

2.3.2 สงเสริมการพัฒนาครูใหเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และมีความคิด
สรางสรรค มุงม่ันในการพัฒนาความรูความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

2.3.3 สงเสริมใหครูเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง ยอมรับในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวไดเปนอยางดี 
            ประเด็นยุทธศาสตร 3 เรงรัดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทุกรูปแบบ ทุกระดับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานสูอาเซียน 
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  ยุทธศาสตร 3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ในรูปแบบที่หลากหลาย
ครอบคลุมและเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย บนหลักความเสมอภาคและความเปน
ธรรม 

ประกอบดวย 2 กลยุทธไดแก 
3.1.1 ศึกษาสภาพที่เปนจริง และสภาพที่ควรจะเปน รวมถึงความตองการของ

ชุมชนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาใหสามารถพัฒนาคน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาทองถิ่น 

3.1.2 พัฒนาเครือขายการศึกษาในชุมชนใหเกิดความสะดวกและเขาถึง
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

ยุทธศาสตร 3.2 สงเสริมการบริหารจัดการใหผูเรียนไดรับสิทธิและโอกาสในการเขา
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง ครอบคลุม ตอเนื่องตลอดชีวิต 

ประกอบดวย 5 กลยุทธไดแก 
3.2.1 เรงรัดการพัฒนาและเตรียมความพรอมเด็กระดับกอนประถมศึกษา (3 ป

ถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1) ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกรูปแบบ 

3.2.2 สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนทุกกลุม ไดรับสิทธิและไดรับการพัฒนาตาม
บริบทเต็มศักยภาพ 

3.2.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนทุกกลุม ทั่วประเทศ เพื่อวาง
แผนการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึง ตอเนื่องตามบริบทเต็มศักยภาพ 

3.2.4 จัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการในการดูแลผูเรียนทุกกลุมอยางเปน
รูปธรรม ตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการกาวเขาสูอาเซียน 

3.2.5 พัฒนาและสงเสริมการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ใหประชาชนไดรับ
ทราบ และเขาใจถึงสิทธิที่พึงไดรับในดานการศึกษา 

ยุทธศาสตร 3.3 เรงรัดการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพรอมผูเรียนสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ประกอบดวย 5 กลยุทธไดแก 
3.3.1 เรงรัดการสรางทัศนคติที่ดีตอการศึกษาในสายวิชาชีพ โดยเฉพาะใน

สาขาวิชาที่ประเทศขาดแคลน 

3.3.2 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ และในประเทศอาเซียน 
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3.3.3 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรและการวัด
ประเมินผลใหมีความยืดหยุน สามารถเชื่อมโยงระหวางการศึกษาในแตละรูปแบบ เพื่อผูเรียน
ทุกกลุมสามารถพัฒนาตนอยางตอเนื่องเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.3.4 เพิ่ม ขยายชองทางและรูปแบบการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย
เพ่ือตอบสนองกับวิถีชีวิตและตลาดแรงงานในทองถิ่น 

3.3.5 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย โดยพัฒนาระบบการเขาถึงแหลงเรียนรู
และแหลงขอมูลสารสนเทศ มีการวัดและประเมินผลอยางเปนรูปธรรม พรอมออกเกียติบัตร เพื่อ
รับรองทักษะ 

ยุทธศาสตร 3.4 เรงรัดการพัฒนาแผนกระบวนทัศนการพัฒนาครูใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือผลิตครูในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 5 กลยุทธไดแก 
3.4.1 เรงรัดการดําเนินงานตามแผนนโยบายการผลิตครู ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  ใหเกิดความชัดเจน  และเปนรูปธรรม 

3.4.2 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนการผลิตครู 

3.4.3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู ใหมีความยืดหยุนและมีความ
หลากหลาย เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาตอของผูเรียนจากสาขาวิชาตางๆ 

3.4.4 สรางแรงจูงใจใหคนที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู มีความรู ความสามารถ
เขาสูวิชาชีพคร ู

3.4.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาครูใหคนดี และคนเกง ในสาขาวิชา
ตางๆ เขามาสูสายวิชาชีพครูไดงายขึ้น โดยเฉพาะครูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร     

ยุทธศาสตร 3.5 ยกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐาน
วิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 4 กลยุทธไดแก 
3.5.1 เรงพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา เพ่ือพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 

3.5.2 สงเสริมการจัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู มี
ทักษะในการถายทอดองคความรู และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

3.5.3 ปรับปรุง และพัฒนาระบบ และเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู 
ใหมีมาตรฐานสากล 
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3.5.4 เรงรัดการบรรจุหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาทองถิ่น และภาษาในชาติ
อาเซียนในหลักสูตรวิชาชีพครู เพื่อใหครูมีทักษะดานภาษา และสามารถจัดการเรียนการสอนแก
ผูเรียนอาเซียน 

ยุทธศาสตร 3.6 ยกระดับฐานะวิชาชีพครู ใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 
ประกอบดวย 1 กลยุทธไดแก 

3.6.1 ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทน ใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
เพ่ือสรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร 3.7 บริหารจัดการ การผลิต จัดสรรอัตรากําลัง และพัฒนาครู ให
สอดคลองกับความ ตองการของการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

ประกอบดวย 4 กลยุทธไดแก 
3.7.1 สงเสริมการทําวิจัย เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนการผลิตครูในทุกสาขาวิชา 

ใหตรงกับความตองการจําเปนของสังคม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.7.2 พัฒนาระบบการพัฒนาครูจบไมตรงวุฒิ ใหมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

3.7.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในดานอัตรากําลังครู ที่สะทอนความ
ตองการจําเปนจากการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ เพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดสรรอัตราครู
อยางทั่วถึงและเสมอภาคและทันการณ 

3.7.4 พัฒนาทําเนียบผูเชี่ยวชาญและปราชญชาวบานในชุมชน เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาในชุมชน 

ยุทธศาสตร 3.8 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ ใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ประกอบดวย 1 กลยุทธไดแก 
3.8.1 วางแผนการจัดทําแผนพัฒนาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุก

ระดับ ใหครอบคลุมแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวอยางเปน
รูปธรรม เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร 3.9 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรูของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานพรอมกาวสูอาเซียน 

ประกอบดวย 2 กลยุทธไดแก 
3.9.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร และสื่อการ

เรียนรูใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 2 
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3.9.2 สงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
หลักสูตรและสื่อการเรียนรู เพื่อระดมความคิดจากทุกฝายในชุมชนและสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 

          ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร 4.1 ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 5 กลยุทธไดแก 
4.1.1 รวมพัฒนาและจัดทํามาตรฐานการศึกษาอาเซียน ในการศึกษาทุก

รูปแบบ ทุกระดับ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

4.1.2 บูรณาการและเชื่อมโยงหลักสูตรอาเซียนใน 8 กลุมสาระ สูหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจในการเขาสูประชาคม
อาเซียนในทุกมิติ สูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4.1.3 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนไทยและ
นักเรียนตางชาติ ใหสามารถพัฒนาไปดวยกัน ภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

4.1.4 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ใหมีความหลากหลายและมีมาตรฐานตอบสนองความตองการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

4.1.5 สงเสริมการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่ตอบสนองบริบทของทองถิ่นในการ
พัฒนาสูอาเซียน ในทุกมิติ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตร 4 .2 พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 5 กลยุทธไดแก 
4.2.1 อบรมและพัฒนาครู ใหมีความรู ความสามารถและมีสมรรถนะในการ

จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อพัฒนาสูทักษะในศตวรรษที่ 21 

4.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูสูศตวรรษที่ 21 

4.2.3 สรรหาส่ือการจัดการเรียนรูภาคภาษาอังกฤษ และภาษาในชาติอาเซียน+
3 ใหครอบคลุมทุกสาขา ทุกระดับการศึกษา 

4.2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนทุกกลุม ในทุก
สาขาอยางตอเนื่องเต็มศักยภาพ 
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4.2.5 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาในประเทศ 
และตางประเทศ เพ่ือยกระดับสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู 

ยุทธศาสตร 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ประกอบดวย 6 กลยุทธไดแก 
4.3.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานอาเซียนใหมีความหลากหลาย เหมาะสม

กับผูเรียนตางสาขา ตางระดับ พรอมเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 

4.3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหรองรับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในระบบออนไลน และออฟไลน อยางหลากหลายและพรอมใชสําหรับ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ 

4.3.3 จัดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใชงานใน
แตละพื้นที่บริการ 

4.3.4 จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาในทุกตําบลเพื่อบริหารจัดการ
ขอมูลสํามะโนประชากรและขอมูลดานการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรใหตรง
กับความตองการของชุมชน 

4.3.5 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน เพื่อผูเรียนสามารถศึกษาหา
ความรูพัฒนาตนไดดวยตนเองตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร 4.4 พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลผูเรียน ใหเปนที่
ยอมรับในระดับสากล สามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมจากทุกรูปแบบการศึกษา 

ประกอบดวย 3 กลยุทธไดแก 
4.4.1 พัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีความเปนสากล และมี

ความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

4.4.2 พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล ใหมีความสอดคลอง และ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

4.4.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ สามารถสะทอน
คุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง 
           ประเด็นยุทธศาสตร 5 สงเสริมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย บนหลักการมีสวน
รวมคือ รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อขับเคล่ือนการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยสูอาเซียน 
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ยุทธศาสตร 5.1 สราง และพัฒนา เครือขายการจัดการศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง สามารถผลิต และพัฒนากําลังคนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

ประกอบดวย 4 กลยุทธไดแก 
5.1.1 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการ

ของภาคธุรกิจในชุมชน มีการฝกประสบการณระหวางเรียนและประกัน
โอกาสการจางงานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

5.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคธุรกิจมีสวนรวมในการวางแผนหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของแรงงานท่ีตองการ 

5.1.3 พัฒนาศูนยแนะแนวการศึกษาในแตละชุมชน เพ่ือมุงสูการมีงานทํา 
5.1.4 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เพ่ือทุกฝายรวมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร 5.2 สรางเครือขายความรวมมือ ทางการ ศึกษารวมกับองคกร 
หรือหนวยงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ประกอบดวย 2 กลยุทธไดแก 
5.2.1 สนับสนุน และสงเสริมโครงการแลกเปล่ียนตางๆ เชน โครงการ

แลกเปลี่ยนครู โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูในชั้นเรียน เปนตน 

5.2.2 สงเสริมและสนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหองคกรท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
ภายในและภายนอกประเทศ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

ยุทธศาสตร 5.3 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น ใหมี
ศักยภาพ เพ่ือรวมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

ประกอบดวย 3 กลยุทธไดแก 
5.3.1 จัดทําทําเนียบแหลงเรียนรู และภูมิปญญาในทองถิ่น เพื่อเปนฐานขอมูล

ในการบริหารจัดการเรียนรูและงายตอการเขาถึง 
5.3.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูในทองถิ่น

อยางมีระบบและมีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

5.3.3 สงเสริมและสนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของชุมชน เพ่ือสรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการมีสวนรวม 

ยุทธศาสตร 5.4 สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนใหตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาตน มีความใฝเรียน ใฝรู เพื่อพัฒนาสูความเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ประกอบดวย 2 กลยุทธไดแก 
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5.4.1 สง เส ริมและสนับสนุนการจัดอบรม  ใหความรูแกประชาชน  ถึ ง
ความสําคัญในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 

5.4.2 พัฒนา สงเสริม และประชาสัมพันธชุมชนตนแบบ ในดานชุมชนแหงการ
เรียนรู เพ่ือนําไปสูการขยายผล 

          ประเด็นยุทธศาสตร 6 สงเสริมการบริหารจัดการงบประมาณการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ แบบมุงเนนผลงาน 

ยุทธศาสตร 6.1 สงเสริมการพัฒนาแผนการบริหารจัดการดานงบประมาณ
และการระดมทรัพยากร เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูอาเซียน 

ประกอบดวย 4 กลยุทธไดแก 
6.1.1 ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาแผนการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบมุงเนนผลงาน 

6.1.2 จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

6.1.3 เนนการจัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนา มากกวาเชิงตั้งรับและแกไขปญหา 
6.1.4 เนนการบูรณาการและประสานความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในการ

รวมจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงการกํากับติดตาม และประเมินผลการใช
งบประมาณ เพ่ือใหเกิดความเที่ยงธรรมตอทุกฝาย 

ยุทธศาสตร 6.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ ใหเกิดความเที่ยงธรรม 
ทั่วถึง และทันตอการใชงาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาทั่วประเทศสูอาเซียน 

ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตรยอยไดแก 
6.2.1 จัดประชุมเพื่อรับฟงความตองการของชุมชนในการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อพัฒนาการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น เพื่อยกระดับ
ความรู ความสามารถของคนในชุมชน 

6.2.2 วางแผนการจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตร 6.3 พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม การใชงบประมาณใหเกิด

ความโปรงใส คลองตัว และเปนไปตามแผน 

ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรยอยไดแก 
6.3.1 พัฒนาโปรแกรม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยในการบริหาร

จัดการงบประมาณอยางเปนระบบครบวงจร 
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6.3.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ใหสามารถกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการใชงบประมาณขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

6.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการดูแลดานงบประมาณดานการศึกษาในแตละ
ทองถิ่น เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางโปรงใส คลองตัว และเปนไปตามแผน 

ยุทธศาสตร 6.4 สงเสริมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณโดยการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตรยอยไดแก 
6.4.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ

โดยใชความสําเร็จของผูเรียนเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 

6.4.2 สงเสริมการพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน เปนตน 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เกิดจากการเขาสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย รวมทั้งสรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและ
ประเมินยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนที่รางข้ึน ซึ่งผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหแนวโนมและแรงผลักดัน ที่มีความสัมพันธกับการจัดทําราง
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของไทย 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ที่จะไดรับผลกระทบจากยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการขับเคล่ือนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

ขั้นตอนท่ี 4 รางยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย  

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Individual In-depth Interview) ผูเชี่ยวชาญ
ในกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ดาน จํานวน 5 คน 

ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 
และความถูกตองของรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย โดยการตอบแบบสอบถามประเมินคา จากผูเชี่ยวชาญในกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 
6 ดาน จํานวน 5 คน และจากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา สพป. สพม. ทั่วประเทศ จํานวน 12 คน รวม 17 คน 

ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุง และนําเสนอยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย   
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สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหแนวโนมและแรงผลักดันที่ มีความสัมพันธกับการจัดทําราง
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

การวิเคราะหแนวโนมและแรงผลักดันที่มีความสัมพันธกับการจัดทํารางยุทธศาสตรการ
ขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานอาเซียน และผูเช่ียวชาญดานการศึกษา พบวา 

1.1 แรงผลักดานการเมือง การรวมกลุมประเทศ เพื่อหาความรวมมือ ทําให
ประเทศไทยตองมีการปรับตัว ในขณะที่การเมืองของไทยมีความผันผวน เกิดความขัดแยง มี
การเปล่ียนแปลงคณะรัฐมนตรีบอยครั้ง ทําใหการบริหารและนโยบายขาดความตอเนื่องการ
บริหารราชการแผนดิน มุงกระจายอํานาจสูภูมิภาคมากขึ้น ประชาชนมีโอกาสแสดงออกทาง
ความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมากขึ้น 

1.2 แรงผลักดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันทางดาน
เศรษฐกิจสูง เนื่องจากไทยมีนโยบายการคาเสรี และความรวมมือทางเศรษฐกิจกับหลาย
ประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ และยังมีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวนโยบายปฏิบัติ แตในขณะเดียวกันยังคงมีการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียม ทําใหมีชองวาง
ระหวางคนจนกับคนรวยมาก รายไดสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออก 
โดยมีสัดสวนรายไดจากภาคบริการเพิ่มขึ้น และรายไดจากภาคเกษตรลดลงอยางตอเน่ือง 
ระบบโลจิสติกสพื้นฐานครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ 
การรวมกลุมอาเซียนจะทําใหอาเซียนมีอํานาจตอรองกับตลาดโลกเพ่ิมขึ้น แตก็ทําใหไทยตอง
เรงพัฒนาสินคาใหเกิดความแตกตางกับประเทศอื่นในกลุมอาเซียนที่มีทรัพยากรใกลเคียงกัน 
เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันภายในอาเซียนดวย 

1.3 แรงผลักดานสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยเขาสูสังคมสูงอายุ ซึ่งมี
ประชากรสูงอายุเกินกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ เกิดปญหาประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กลดลง และภาระในการดูแลผูสูงอายุที่ เพิ่มขึ้น การกระจุกตัวของความเจริญและ
สาธารณูปโภคทําใหเกิดปญหาความแออัดของเมือง ระบบการศึกษาตองไดรับการพัฒนาดาน
คุณภาพอยางจริงจัง การใชภาษาไทยเปนภาษาหลักเพียงภาษาเดียว และมีภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่ 2 ทําใหเกิดขอจํากัดทางการสื่อสารมาก ควรสงเสริมการเรียนภาษาเพ่ือนบานเพ่ือการ
ติดตอส่ือสารท่ีจะนําไปสูความเขาใจและการอยูรวมกันอยางสันติ ประชากรไทยสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ เม่ือเปดประชาคมอาเซียน จะทําใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น ทั้ง
ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากน้ีประเทศไทยยังคงตองประสบกับปญหา
ยาเสพติด และปญหาคอรรัปช่ันท่ีมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
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1.4 แรงผลักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเทศไทยมีการเตรียมความ
พรอมและใหการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนวยงานเพื่อวิจัยและพัฒนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ และมีความพยายามท่ีจะทําการวิจัยเพื่อตอยอด
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และนวัตกรรมเพ่ือสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
จึงตองมีการสรางความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรคโดยเฉพาะกับ
เยาวชน  

1.5 แรงผลักดานสิ่งแวดลอม การขยายตัวของเมือง ทําใหเกิดปญหาการรุกลํ้า
เขตปา สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศลดลงจนอยูในระดับวิกฤติ ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนมี
ระดับความรุนแรงและความถี่ที่สูงขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรมทําใหมีการใชทรัพยากรมาก
ขึ้น กอใหเกิดปญหามลภาวะทั้งทางอากาศ น้ํา และดิน สังคมไทยจําเปนตองมีการปลูกฝง
จิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติใหกับประชาชนอยางเขมแข็งและเรงดวนโดยเฉพาะกับกลุม
เยาวชน 

1.6 แนวโนมดานผูเรียน วัฒนธรรมการเรียนรูของเด็กไทยยังออนมาก ขาดการ
ใฝเรียนใฝรู การเรียนรูดวยตนเอง และการพัฒนาตนเอง คุณลักษณะเด็กไทยขาดแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ เม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน ควรเสริมสรางใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห และสามารถใชเทคโนโลยไีดอยางเหมาะสม ใหเด็กเรียนรูในหลายๆ มิติ ทั้งดานภาษา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตองสอนใหเด็กเกิดความเขาใจในประเทศ
เพ่ือนบาน เพ่ือรูเขารูเรา ในการเขาสูอาเซียน เรียนรูความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 

1.7 แนวโนมดานครู คนที่เลือกเปนครูไมใชคนเกง ทําใหบุคลากรในทุกระดับ
ขาดทักษะดานวิชาการ ดานภาษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานคุณลักษณะ ตองไดรับ
การเตรียมความพรอมในการใหความรูความเขาใจดานอาเซียน เสริมทักษะความสามารถ
ภาษาตางประเทศ และทักษะทางวิชาชีพ ตองเพิ่มความรูใหกับครูในดานความตระหนัก ความ
เขาใจอันดีระหวางประเทศ ใหเห็นความสําคัญ เพื่อไปพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการ
เรียนรู เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน บุคลากรจะมีอิสระมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น และมีความ
ตองการมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็จะถูกเปรียบเทียบกับบุคลากรจากประเทศอาเซียนอื่นๆ ควร
ปลอยไปตามกลไกของตลาด เพ่ือใหเกิดความเสรี 

1.8 แนวโนมดานหลักสูตร ระบบการศึกษายังขาดความยืดหยุน ในการเทียบ
โอนระหวาง 3 ระบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาด
ความพรอมดานภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบาน รวมถึงภาษาจีน ขาดโอกาสใน
การใชภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวัน รูปแบบการสอนยังเนนใหเด็กทองจํามากกวาให
เขาใจ ตองมีการปรับหลักสูตรใหทันสมัย เนนการเรียนรูในการอยูรวมกันอยางสันติ มุงไปสู
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อนาคต ควรมีหลักสูตรที่เตรียมความพรอมใหกับแรงงานที่จะแลกเปล่ียนไปทํางานตางประเทศ 
มีการวางแผนอุปสงคและอุปทานแรงงาน เพื่อใหสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่ตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานในอนาคต หลักสูตรตองใหความสําคัญกับความเปนไทย และการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

1.9 แนวโนมดานการบริหารจัดการ สวนกลางมีความพยายามกระจายอํานาจ
ไปสูสถานศึกษา ผูบริหารตองปรับการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุนใหเขากับบริบทของ
ทองถิ่นที่แตกตางกัน และตองมีกระบวนการกํากับติดตามที่เขมแข็ง ตองมีการจัดระเบียบ วาง
กฏระเบียบขอบังคับ ใหเกิดความสมดุล เหมาะสมกับการเขาสูอาเซียน ซึ่งจะทําใหสถานศึกษา
ตองแขงขันกันมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นวัตกรรมการจัดการศึกษาจะมีมากขึ้น
จําเปนตองมีการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อใหดึงดูดใหผูเรียนตางชาติเลือกเขามาเรียนใน
ประเทศไทย และสกัดกั้นไมใหผูเรียนไทยเลือกเดินทางออกไปเรียนในสถานศึกษาตางประเทศ 

1.10 แนวโนมดานการมีสวนรวมของสังคม  ชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษามากข้ึน มีการเรียกรอง แตยังขาดการลงมือผลักดันใหเกิดข้ึนจริง ตองเตรียมความ
พรอมใหถึงชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาไปสูชุมชน ตองเปดอิสระใหแตละองคกร
สามารถมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความถนัดและศักยภาพ การพัฒนาควรอยูภายใต
บริบทของแตละองคกร และตามบริบทของแตละเขตพื้นที่ สวนกลางไมควรลงมากํากับดูแลมาก
เกินไป ควรปลอยใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ การศึกษา เขตพ้ืนที่ทํา
หนาที่สนับสนุนใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ภาครัฐตองปรับบทบาทตนเอง เปนผู
จัดใหมี โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายชวยกันพัฒนาผูเรียนสูทักษะทศวรรษที่ 21 ตอง
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาท่ีจะเอื้อตอการ
พัฒนาของแตละทองถิ่น และตองเนนสายอาชีพ เด็กจบมาตองมีงานทําและสามารถพัฒนา
ทองถิ่นได 

1.11 แนวโนมดานงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการไดรับงบประมาณจํานวน
มาก และมีแนวโนมที่จะไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกป แตผลลัพธกลับไมมีประสิทธิภาพ ยังไมมี
งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตรดานอาเซียนโดยเฉพาะ ไมควรเอางบประมาณมาเปนอุปสรรค 
หรือขอจํากัดในการพัฒนา ใหพัฒนาไปตามบริบท ความพรอม และความสามารถของแตละ
ทองถิ่น 

2. ผลการวิเคราะหผู มีสวนไดสวนเสียที่จะไดรับผลกระทบจากยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

2.1 จากการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียที่จะไดรับผลกระทบจากรางยุทธศาสตร
การขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน
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กระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการ/ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 
พบวา 

2.1.1 ดานผูเรียน จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางมากในดานการคิดวิเคราะห
และสังเคราะห ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค ดานภาษาที่ 
2 และภาษาที่ 3 รวมทั้งภาษาเพื่อนบาน 

2.1.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองไดรับการพัฒนาใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการสอน การบูรณาการหลักสูตร และการใชเทคโนโลยีมาชวย
ในการสอน ไดรับการสงเสริมทักษะความสามารถทางดานภาษา การจัดการเรียนการสอนโดยมี
ผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง พัฒนาครูใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

2.1.3 ดานหลักสูตร ในการจัดทําหลักสูตรแกนกลางมาตรฐาน ควรมีการระดม
ความคิดจากผูเกี่ยวของในทุกระดับ ตั้งแตผูเรียน ผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง ชุมชน จนถึง
ผูเชี่ยวชาญระดับกระทรวง เพื่อรวมกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู
ประชาคมอาเซียน กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู และคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่จะทําใหไดผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับทั้ง
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวา การทํางานในตลาดแรงงาน และการเปนสวนหน่ึงของสังคม 

2.1.4 ดานการบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแหงชาติตองดําเนินการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการอยาง
แทจริง สามารถบริหารจัดการไดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีการคาดการณลวงหนา มีนโยบาย มี
เปาหมาย และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ รวมทั้งสงเสริมใหมีความรวมมือจากทุกภาคสวนในทุก
ระดับ  

2.1.5 ดานการมีสวนรวมของสังคม ปจจุบันนโยบายของ สพฐ. เปดโอกาสให
สังคมมีสวนรวมมากขึ้น ในการชวยพัฒนาบทบาทหนาที่พลเมือง ทําใหสังคมตองมีการ
เปล่ียนแปลง และตื่นตัวมากขึ้น เพ่ือที่จะสามารถสนับสนุนการมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ 

2.1.6 ดานงบประมาณ ประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
จํานวนมาก ทั้งงบประมาณจากสวนกลาง และงบประมาณจากทองถิ่น แตสัดสวนในการจัดสรร
งบประมาณในแตละโครงการยังไมมีความเหมาะสม รวมทั้งยังขาดการติดตามประเมินความ
คุมคา และความสําเร็จของการใชจายงบประมาณในแตละโครงการ  

2.2 ผูวิจัยยังไดทําการเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ที่เปน ผูบริหารสถานศึกษา
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โดยแบงเปน 3 กลุมสถานศึกษาไดแก สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) ทั่วประเทศ สถานศึกษา โรงเรียน 
Buffer School และสถานศึกษา โรงเรียน Sister School โดยกลุมตัวอยางผูบริหารศึกษามี
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จํานวนรวม 412 คน และกลุมตัวอยางประธานคณะกรรมการสถานศึกษามีจํานวนรวม 411 คน 
คิดเปนรอยละ 50.06 และ 49.94 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 823 คน  

ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ . เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีอายุราชการและดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาตั้งแต 16 ปขึ้นไป มีตําแหนงวิทยฐานะเปนผูอํานวยการชํานาญการ 
และมีการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยสถานศึกษาที่ผูอํานวยการดํารงตําแหนงนั้น สวนใหญ
เปนสถานศึกษาขนาดกลาง เปดสอนในระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 101 – 300 คน และมี
บุคลากรไมเกิน 50 คน สวนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด สพฐ . เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51 – 60 ป 
ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสถานศึกษามากกวา 3 ปขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับท่ีต่ํากวาปริญญาตรี 
 ผลการศึกษาพบวา สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของสถานศึกษาในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในแตละดาน มีประเด็นที่อยูในเกณฑที่นาพอใจและอยูในเกณฑที่ตองไดรับ
การพัฒนาในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน โดยรวม การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการ
เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนในดานผูเรียน ดานการมีสวนรวมของสังคม และดาน
งบประมาณ มีผลงานประสบความสําเร็จดี สวนดานครู บุคลากรทางการศึกษา ดานบริหาร
จัดการสถานศึกษา และดานหลักสูตร มีผลงานยังไมดี แตยังไมนาหวง 

2.2.1 ดานผูเรียน มีผลงานดี 9 ขอ ผลงานยังไมดี 10 ขอ  

2.2.2 ดานครู มีผลงานดี 6 ขอ ผลงานยังไมดี 6 ขอ 

2.2.3 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา มีผลงานดีเกินเกณฑ 1 ขอ ผลงานดี 3 
ขอ ผลงานยังไมดี 5 ขอ 

2.2.4 ดานหลักสูตร มีผลงานดีเกินเกณฑ 2 ขอ ผลงานดี 1 ขอ ผลงานยังไมดี 2 
ขอ 

2.2.5 ดานการมีสวนรวมของสังคม มีผลงานดี 10 ขอ ผลงานยังไมดี 12 ขอ 

2.2.6 ดานงบประมาณ มีผลงานดี 2 ขอ ผลงานยังไมดี 3 ขอ 

3. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการขับเคล่ือนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

3.1 ดานผูเรียน 

3.1.1 จุดแข็ง 
มีความเปนไทย และภูมิใจในความเปนไทย 

รักความสงบ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

ผูเรียนเห็นถึงความสําคัญตอการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
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มีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่น 

3.1.2 จุดออน 

ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  การแกปญหาและการสรางสรรค
นวัตกรรม 

ขาดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
ผูเรียนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ในดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎบัตรอาเซียน  
ขาดทักษะชีวิต ความกระตือรือรน เปาหมายในชีวิต 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักอยูในเกณฑต่ํา 
ขาดความสามารถในการทํางานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ขาดความรู ความตระหนักในส่ิงรอบตัว เชน สังคม วัฒนธรรมการเมือง 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

ขาดทักษะการทํางานแบบเปนระบบ และการปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

ไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสรางสรรค 
3.1.3 โอกาส 

การเขาถึงเทคโนโลยี เพ่ิมชองทางในการแสวงหาความรู 
มีทางเลือกในการศึกษามากข้ึน และมีมีหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการมาก

ขึ้น 

มีสภาพแวดลอมที่เปนพหุภาษา พหุวัฒนธรรม มีโอกาสใชภาษาตางประเทศ
เพ่ิมข้ึน มีประสบการณมากขึ้น 

มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตางชาติ 
มีแหลงเรียนรูมากข้ึน เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  
สังคมใหความสําคัญกับการศึกษามากขึ้นและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูใน

รูปแบบที่หลากหลาย 

ภาครัฐสงเสริมการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทางดานการศึกษาสูการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2 อยางเปนรูปธรรม 

3.1.4 อุปสรรค 

สภาพสังคมที่ใชภาษาไทยเปนหลักสงผลใหประชาชนขาดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

คานิยมตอการศึกษาตอในสายอาชีพสงผลตอตลาดแรงงาน  
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สภาพแวดลอมในสังคม ชุมชนไมเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก  
ผลกระทบของโลกาภิวัฒนสงผลตอเจตคติของนักเรียน 

การเปดเสรีทางการคาเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลตอรายไดครัวเรือนของ
ประชากรไทย 

สภาพแวดลอมที่เปนพหุภาษา พหุวัฒนธรรม ทําใหผูเรียนปรับตัวไดยาก 

กระแสโลกาภิวัตนทําใหผูเรียนตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
3.2 ดานครู 

3.2.1 จุดแข็ง 
มีความพรอมทางดานทักษะ ICT และทักษะวิชาการ 
มีความม่ันคงในสายอาชีพ 

มีเครือขายความรวมมือ และสมาคมวิชาชีพ 

มีโครงการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 
บุคลากรมีจํานวนเพียงพอ 

มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
3.2.2 จุดออน 

ทักษะดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑออน 

คุณลักษณะของครูไมผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 
ขาดทักษะความรูในการพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษที่ 21  
ขาดความรูในการทําวิจัย  
ไมคอยยอมรับการเปล่ียนแปลง และการทํางานเปนทีม 

บุคลากรขาดทักษะการบริหารจัดการ และขาดทักษะการทํางานอยางเปนวงจร  
บุคลากรขาดการจัดการความรู และการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

วางแผนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

ขาดความกระตือรือรน ทุมเท และเปาหมายในการทํางาน 

ยังมีทัศนคติที่ไมดีตอประเทศเพื่อนบาน  
ครูไมสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชั้นเรียน 

3.2.3 โอกาส 

เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

มีงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ดานคาตอบแทนครูมีแนวโนมสูงข้ึน 
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ไดรับความชวยจากองคกรในประเทศ องคกรตางประเทศและภาคเอกชนมาก
ขึ้น 

มีโอกาสในอาชีพมากขึ้น ทั้งในและตางประเทศ 

มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูของประเทศในกลุมอาเซียน 

3.2.4 อุปสรรค 

ถูกแยงงานจากครูตางชาติ  
ทักษะดานภาษาเปนอุปสรรคตอการจางงาน 

ครูไมไดมาจากกลุมคนหัวกระทิของประเทศ 

มาตรฐานครูในประเทศสมาชิกอาเซียนที่แตกตาง 
ขอจํากัดจากกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
ขาดการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย คิดคนนวัตกรรมเพื่อนําไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่ 21 

3.3 ดานการบริหารจัดการ 

3.3.1 จุดแข็ง 
โครงสรางและระบบการบริหารงานมีความชัดเจน 

โรงเรียนสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และหลักสูตรตามบริบท
ของโรงเรียนและทองถิ่น 

มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ประจําปในทุกระดับ(ระดับกระทรวง 
ระดับเขต ระดับโรงเรียน) และมีแผนงาน โครงการ ตอบสนองนโยบาย สพฐ 

มีรูปแบบการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม 

ใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล ทําใหมีความคลองตัวมากขึ้น 

มีนโยบายในการบริหารระบบจัดการคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีองคคณะบุคคลในการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

มีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาและมีสวนรวมในการการจัดการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.2 จุดออน 

ยังขาดความยืดหยุน และไมเขากับบริบทของแตละทองถิ่น 

บริบทของแตละโรงเรียนมีความตาง ยากตอการบริหารในภาพรวม 

ขาดการวัดและประเมินผล ที่นําไปสูการพัฒนาอยางจริงจัง 
นโยบายกับการปฏิบัติจริงยังไมสอดคลองกัน เกิดความเหล่ือมล้ํา ขาดการ

กํากับ ติดตามผล 
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การกระจายอํานาจยังไมแทจริง คานิยมยังยึดติดกับการบริหารแบบสั่งการ(รวม
อํานาจ) 

การบริหารงานยังเปนแบบตางคนตางทํา ไมเปนเอกภาพ 

การทํางานยังขาดความตอเนื่องจึงไมสามารถขับเคล่ือนงานใหเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว  

ครูและบุคลากรยังไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางแผนไวได 
การเดินตามระบบงานมากเกินไปทําใหการทํางานไมตอบสนองตอสภาพความ

ตองการจําเปนและลาชา  
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกิดข้ึนระหวางปทําใหไมสามารถทํางานอยางเปน

ระบบตามแผนงานที่วางไว   
ยังขาดยุทธศาสตรดานพัฒนาผูเรียนสูตลาดแรงงานอาเซียนอยางเปนรูปธรรม  
ขาดความตอเนื่องและการกํากับติดตามของแตละนโยบาย งาน โครงการ เพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตร  
การบริหารจัดการการศึกษายังไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนใน

การจัดการศึกษาอยางแทจริง  
ขาดผูที่มีความรู มีประสบการณมาบรรจุในตําแหนง   
การปรับเปล่ียนผูบุคลากร ทําใหนโยบายไมตอเนื่อง   
ระบบการตางๆ ขาดการเช่ือมโยง และการบูรณาการ 
การลงทุนพัฒนาและฝกอบรมลูกจางอยูอันดับที่ 6 ของอาเซียน  
มีแผนยุทธศาสตรแตปฏิบัติไดไมครบตามแผน  
การดําเนินงานตามกลยุทธสูการปฏิบัติขาดการบูรณาการในระดับทองถิ่น 

ขาดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูสิทธิในดานการศึกษา 
การผลิตและแจกจายครูยังไมตรงกับความตองการของทองถิ่น 

ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนมีชื่อเสียงและหรืออยูในตัว
เมือง  

อัตราเขาเรียนมัธยมศึกษาอยูอันดับท่ี 5 ของอาเซียน  
อัตราเขาเรียนประถมศึกษาอยูอันดับท่ี 9 ของอาเซียน 

บุคลากรจบไมตรงกับสายงานที่รับผิดชอบและไมไดรับการพัฒนาตามความ
ตองการ 

3.3.3 โอกาส 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายสูประชาคมอาซียนอยางชัดเจน 



214 
 

 

มีภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

การบริหารงานมีความเปนสากลมากขึ้น 

มีองคกรระดับนานาชาติ ในการใหคําแนะนําและเปนตนแบบในการบริหาร
จัดการมากข้ึน 

การเขาสูอาเซียน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น 

นโยบายของประเทศดานการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต 
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาล  

รัฐบาลกระจายอํานาจใหชุมชนและทองถิ่นมีอํานาจในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

นโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการบริหารจัดการมีความสะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 

นโยบายเรียนฟรีอยางมีคุณภาพ 12 ป 
3.3.4 อุปสรรค 

ความหลากหลายทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทําใหการบริการจัดการ
เปนไปอยางยากลําบาก 

ความเสียเปรียบดานภาษาสงผลตอการบริหารจัดการในภาพรวม 

ขอกําหนด นโยบาย กฎหมายท่ีแตกตางกันสงผลตอการบริหารงาน 

การแจกจายอัตรากําลังครูไมเปนไปตามความตองการของผูใช  
ขาดบุคลากรผูชํานาญการในการดูแลและพัฒนาอุปกรณและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นโยบาย ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและนิติบุคคลไมเอื้อตอ
การปฏิบัติสงผลใหขาดความแข็งแรงในการจัดการศึกษา 

การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

คุณภาพระบบการศึกษาอยูอันดับ 8 ของอาเซียน 

ขาดการวางแผนนโยบายการจัดการสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน 

ขอจํากัดทางกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
การวางแผนอัตรากําลัง ขาดการเตรียมบุคลากรเขาสูโครงสรางตามความ

จําเปน 

3.4 ดานหลักสูตร 
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3.4.1 จุดแข็ง 
มีหลักสูตรแกนกลาง มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 

มีการปฏิรูปการศึกษา แสดงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มีการเตรียมความพรอมสูอาเซียน 

มีประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
มีคูมือการจัดการเรียนรูสูอาเซียนสําหรับสถานศึกษา 

3.4.2 จุดออน 

หลักสูตรยังขาดความหลากหลาย ไมทันสมัย และไมสอดคลองกับการพัฒนาใน
ศตวรรคที่ 21  

หลักสูตรยังเนนเน้ือหาเปนหลัก จึงไมนําไปสูทักษะการวิเคราะห 
ขาดหลักสูตรรวมระหวางอาเซียน ขาดความเปนสากล 

หลักสูตรยังขาดการบูรณาการและขาดการสรางความเขาใจในประวัติศาสตร 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม รวมไปถึงวัฒนธรรมการอยูรวมกัน  

หลักสูตรไมตอบสนองตอความจําเปนของแตละทองถิ่น  
ไมมีหลักสูตรภาษาอาเซียน 

ยังไมสามารถยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบยังไมมีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 

ระบบขอมูลสารสนเทศที่มอียูยังไมเอื้อตอการบริหารจัดการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาในแตละระดับการศึกษา กลาวคือประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา ขาดความเชื่อมตอของหลักสูตร ทําใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยาง
แยกสวน ไมเปนเอกภาพ 

ระบบการติดตอส่ือสาร  เทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพ 

ไมไดบรรจุหลักสูตรอาเซียนในหลักสูตรแกนกลาง  
การใชประโยชนของระบบการวิจัยเฉพาะทางและการฝกอบรมอยูอันดับที่ 5 

ของอาเซียน  
ขาดหลักสูตรท่ีตอบสนองตอตลาดแรงงานในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ขาดส่ือ และตํารา ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูสูอาเซียน 

การเขาถึงอินเตอรเน็ตในโรงเรียนอยูอันดับ 6 ของอาเซียน 

3.4.3 โอกาส 

เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม นําไปสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอยู
รวมกัน 

โอกาสในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของอาเซียน 
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มีการพัฒนาความเชื่อมโยงตอเน่ืองของหลักสูตรแตละระบบ 

ทุกภาคสวนเร่ิมเห็นความสําคัญของการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
และการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอยางหลากหลาย
ในการเขาสูอาเซยีน 

หลักสูตรแกนกลางกําหนดใหบรรจุหลักสูตรทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
สถานศึกษา 

กฎหมายประกันคุณภาพภายในและภายนอกทําใหเปนโอกาสในการพัฒนา
การศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสมศ.กระตุนใหโรงเรียนบริหารจัดการเรียน
การสอนใหไดมาตรฐาน 

3.4.4 อุปสรรค 

การเทียบโอนระหวางระบบการศึกษายังไมสมบูรณ และไมรองรับกับหลักสูตร
ของประเทศในกลุมอาเซียน 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สงผลตอการจัดหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลทําไดยาก เพราะมีความหลากหลาย 

การวัดผลทางการศึกษาเนนที่คะแนนเปนหลัก นักเรียนจึงใหความสําคัญกับ
เรียนพิเศษมากกวาการเรียนในช้ันเรียน ในการสอบศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงข้ึน 

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเปนไปอยางไมตอเนื่อง และขาดงบประมาณ 

เนื้อหาวิชาการใน 8 กลุมสาระทําใหครูเรงการสอนจนละเลยในการปลูกฝง
คุณธรรมจริยรรมและการคิดวิเคราะห 

การขัดของและขาดแคลนทางดานเทคโนโลยีไมเอื้อตอการจัดการหลักสูตรและ
การเรียนรู 

3.5 ดานการมีสวนรวมของสังคม 

3.5.1 จุดแข็ง 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีความพรอมที่จะทํางานรวมกับชุมชน 

มีชุมชนตนแบบในดานการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
3.5.2 จุดออน 

ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

ชุมชนขาดความรู ความสามารถในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 
ขาดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
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คานิยมในเรื่องกาศึกษาเปนหนาที่ของครูและโรงเรียน 

ขาดการพัฒนาแบบรวมมือกันในแตละภาคสวนสวน ตางคนตางทํา จึงไม
นําไปสูความเปนเอกภาพ  

ผูปกครองและชุมชนขาดโอกาสในการมีสวนรวมในการจัดสรางหลักสูตร
สถานศึกษา และการกํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

3.5.3 โอกาส 

การมีสวนรวมถูกบรรจุเปนหน่ึงในตัวบงชี้ความสําเร็จในมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ภาคธุรกิจใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการศึกษามากขึ้น 

การเมืองทองถิ่นเห็นความสําคัญตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

การอยูในพหุวัฒนธรรมจะสงผลใหการมีสวนรวมมาจากหลายมิติ และนําไปสู
การพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมตอบริบทของทองถิ่น 

ทุกภาคสวนเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น  
สภาพสังคม ชุมชน  รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น เอื้อตอการจัดการศึกษาแบบมี

สวนรวม 

3.5.4 อุปสรรค 

รูปแบบการใชชีวิตของสังคมปจจุบันไมสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

สภาพเศรษฐกิจของแตละครอบครัวและทองถิ่นมีความตาง สงผลตอการมีสวน
รวมในการศึกษา 

การเขามามีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเส่ียงตอการรวมที่มีจุดประสงค
แอบแฝง เชน เพื่อประโยชนทางการเมืองในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงดานการเมือง และนโยบายระดับประเทศบอยคร้ัง ทําใหการ
พัฒนาการศึกษาไมมีความตอเนื่อง 

3.6 ดานงบประมาณ 

3.6.1 จุดแข็ง 
มีงบประมาณลงมาสูการศึกษาอยางเพียงพอ และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป 

3.6.2 จุดออน 

ขาดการกํากับติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ  
ไมมีการประเมินความคุมคา และความสําเร็จของการใชงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณไมมีการบูรณาการที่สนองตอยุทธศาสตรเฉพาะของ
รัฐบาลในระดับประเทศ และยุทธศาสตรของทองถิ่น 
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งบประมาณสวนใหญอยูท่ีสวัสดิการครู จึงมีงบดานพัฒนาไมมาก  
การจัดสรรงบประมาณระหวางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ยังมีสัดสวนท่ีไมเหมาะสม 

ในการเบิก จาย เปนไปอยางลาชา ขาดความคลองตัว ไมทันเหตุการณ 
3.6.3 โอกาส 

โอกาสและชองทางในการไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณมากขึ้น 

เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนําในกลุมประเทศอาเซียน 

งบประมาณดานการจัดการศึกษาเพิ่มมากข้ึนสงผลตอประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาไดสูงขึ้น 

สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

ผูปกครองนักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีทําใหสามารถสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

รัฐบาลเพ่ิมเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนขนาดเล็กสงผลใหการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.6.4 อุปสรรค 

งบประมาณบางสวนตองนําไปใชอุดหนุนการจัดการศึกษาของเด็กขามถ่ิน 

งบประมาณมาจากหลายแหลง หลายรูปแบบ ทําใหยากในการติดตาม
ตรวจสอบ 

งบประมาณทางการของสพฐ .ศึกษารอยละ 80 เปนเงินเดือนสงผลให
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีจํากัด 

การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลใหอุปกรณและ
เทคโนโลยีของโรงเรียนลาสมัย และตองมีคาใชจายในการปรับปรุง พัฒนาเพิ่มข้ึน 

การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหรูปแบบการบริหารจัดการศึกษามีความ
ซับซอนมมากข้ึน สงผลใหยากตอการวางแผนจัดสรรงบประมาณใหตรงกับสภาพความเปนจริง 

4. รางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

 ผลจากการสังเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทยสูประชาคมอาเซียน เพื่อจัดทํารางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน โดยการจัดทําตารางเมตริกซโทวส มีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 ดานผูเรียน 

4.1.1 ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

S1+S2+O3+O8 

S1+S2+O2+O6 
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S4+O3 

เพื่อเปนการเสริมจุดแข็งของผูเรียนไทยที่ดีในดานของลักษณะนิสัยที่รัก
ความเปนไทย เคารพในวิถีประชาธิปไตย และใฝหาสันติ ใหไดรับการพัฒนาใหมีความโดดเดน
มากย่ิงขึ้น เม่ือตองเผชิญกับความแตกตาง หลากหลายทางวัฒนธรรมเม่ือเขาสูประชาคม
อาเซียน รวมท้ังสามารถแสวงหาแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองได 

4.1.2 ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

S3+T2+T5 

S4+T4+T7 

เปนการใชจุดแข็งเพื่อขจัดอุปสรรค เพื่อวางแนวทางปองกันปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนโดยใชคุณลักษณะท่ีดีของผูเรียนไทยที่เห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับที่
สูงข้ึน ดวยการประชาสัมพันธและใหขอมูลดานบวกของการเลือกเรียนในสายวิชาชีพที่ไมเปนที่
นิยมของคนไทย ทําใหขาดแคลนบุคลากรที่จะปอนเขาสูตลาดแรงงาน และความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

4.1.3 ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

W1+W9+O1+O4+O5 

W2+W6+O3+O4 

W3+W7+O4+O8 

W4+W7+W8+O3+O4+O6 

W5+O1+O3+O5+O7 

W5+W7+O5+O6 

เปนการปรับปรุงและพัฒนาจุดออนของผูเรียนไทยที่ยังขาดทักษะในการ
คิดวิเคราะห แกปญหา ทักษะดานภาษา ขาดความรูดานอาเซียน และความตระหนักในสิ่ง
รอบตัว  โดยใชโอกาสที่เกิดจากการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน การไดพบกับคนตางชาติตาง
ภาษามากข้ึน ความสามารถในการเขาถึงแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ที่จะชวยเพิ่มพูน
ประสบการณและพัฒนาทักษะดานตางๆ ใหกับผูเรียนไทยไดมากข้ึน 

4.1.4 ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

W1+T1+T6 

W7+T3+T5 

W8+T7 

เปนการเรงพัฒนาจุดออนของผูเรียนไทยอยางเรงดวนเพื่อรับมือกับ
อุปสรรคที่จะเกิดข้ึนจากการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก การขาดทักษะในการทํางานเปน
ระบบ การคิดวิเคราะห การแกปญหา และความเขาใจสิ่งรอบตัว เม่ือเขาสูสภาพแวดลอมแบบ
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พหุภาษาในกระแสโลกาภิวัตนก็ยิ่งจะทําใหผูเรียนไทยปรับตัวใหสามารถแขงขันกับผูเรียน
ตางชาติไดยากมากยิ่งข้ึน 

4.2 ดานครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4.2.1 ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

S1+S2+S4+O3+O5+O6 

S3+O2+O6 

การเสริมจุดแข็งของครูไทยที่มีความพรอมทางดานวิชาการและการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความม่ันคงในอาชีพ ดวยงบประมาณ คาตอบแทน ความ
ชวยเหลือ และโอกาสที่มีมากข้ึนจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4.2.2 ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

ไมมียุทธศาสตรในดานน้ี เน่ืองจากจุดแข็งของครูไทยยังไมเขมแข็งพอท่ีจะ
กาวขามอุปสรรคทางดานภาษา และมาตรฐานวิชาชีพครูที่จะตองยกระดับสูสากลเม่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียนได 

4.2.3 ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

W3+W8+W11+O4+O6 

W4+W7+W8+O1+O2 

W8+W11+O1 

พัฒนาจุดออนของครูไทยท่ีขาดความกระตือรือรน และทักษะในการบริหาร
จัดการ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น งบประมาณ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับครูตางชาติ ที่จะชวยใหครูไทยพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองมากย่ิงข้ึน 

4.2.4 ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

W1+T1+T2 

W2+W3+W9+T1+T3+T4+T5 

W3+T6 

W4+T6 

W5+W9+T6 

W6+W10+T1+T2+T4 

ครูไทยจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะในทุกดานอยางเรงดวน เพื่อที่จะ
เขาสูประชาคมอาเซียนไดโดยไมไดรับผลกระทบจากการถูกแยงงานจากครูที่มีทักษะเหนือกวา
ทั้งครูไทยดวยกันและครูตางชาติ 

4.3 ดานการบริหารจัดการ 
4.3.1 ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 
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S1+S3+S6+S9+O9 

S2+S3+O1+O5+O6 

S2+S5+O1+O3+O9 

S4+S8+O2+O7 

S7+S8+O6+O8 

S7+O1+O5+O6+O8 

S7+O8 

การบริหารจัดการศึกษาของไทยมีขอดีที่มีโครงสรางและระบบการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีมีหนวยงานเขามาเกี่ยวของมากข้ึน โครงสรางการ
บริหารจัดการที่ชัดเจนของไทย ทําใหไมเกิดความยุงยากซับซอน เพราะมีแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ถูกกําหนดไวแลวอยางเปนรูปธรรม 

4.3.2 ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

S2+S9+T5 

S2+S3+S6+T1+T3+T7 

การบริหารจัดการของไทยกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน แมจะมีความยุงยากซับซอนมากข้ึนจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งความไมพรอมของระบบบริหารราชการ แตความแข็งแรงของโครงสรางการบริหารจัด
การศึกษาก็จะทําใหสามารถกาวขามอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได 

4.3.3 ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

W1+W2+W5+W6+ W17+O2+O7 

W1+W2+W13+W17+O3+O7 

W1+W2+W3+W6+W11+W12+W16+O6 

W2+W5+W6+W16+O2+O5+O7 

W3+W7+W8+O6+O8 

W4+W22+W23+O4+O6 

W4+W7+W16+W19+O10 

W11+O6 

W14+O1+O8 

W14+W17+O1+O6+O8 

W20+O6+O7+O8 

W21+O1+O6 
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จุดออนของการบริหารจัดการศึกษาที่ยังไมมีความเชื่อมโยงตอเนื่อง และ
สอดคลองกัน ไมมีการบูรณาการ และไมมีการวัดประเมินผลการทํางานอยางจริงจัง จะไดรับการ
พัฒนาใหดีขึ้นดวยนโยบายมุงสูอาเซียนของรัฐบาล ที่มีความพยายามที่จะยกระดับการบริหาร
จัดการศึกษาใหมีความเปนสากล อยูในระดับแนวหนาของอาเซียน 

4.3.4 ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

W1+W20+T4+T5 

W3+W4+W9+W10+ W12+T1+T3+T6+T8 

W8+W9+T1+T2+T6 

W8+W14+T2 

W14+W24+T10+T11 

W14+W26+T4+T5+T8 

W15+W20+T4 

W25+T9 

ความเสียเปรียบในดานทักษะภาษาตางประเทศ บุคลากรที่ไมเหมาะสมกับ
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา เม่ือรวมกับจุดออนที่ขาดการประเมินผลการทํางาน บุคลากร
ไมมีความสามารถในการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติการ จึงเปนประเด็นที่ตองไดรับการ
เสริมสรางอยางเรงดวน 

4.4 ดานหลักสูตร 
4.4.1 ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

S3+O2+O5 

S3+S4+O4+O5+O6 

ดานหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยนอกจากจะมีการเตรียมตัว
เขาสูอาเซียน แลวหลักสูตรแกนกลางยังกําหนดใหมีการใชหลักสูตรทองถิ่น ที่นําเอาภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ทําใหการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนมีความหลากหลาย 

4.4.2 ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

S1+S2+S4+T2+T5 

S1+S2+S5+T3+T4+T6 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีการพัฒนาปฏิรูปอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
หลักสูตรแกนกลาง และการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ซึ่งจะชวยขจัดอุปสรรคในการวัดและ
ประเมินผลที่ยุงยาก และความเปลี่ยนแปลงที่จะไดรับผลกระทบจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4.4.3 ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 
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W1+W2+W3+W7+O1+O5 

W3+W10+O2+O3 

W4+W12+O2+O5 

W5+O2 

W5+W14+O2 

W6+W15+O2+O3 

W9+W11+O1+O2+O3 

W13+O1+O2 

จุดออนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยคือ  ไม มีความ
หลากหลาย ไมมีการสอนภาษาอาเซียน ขาดการบูรณาการวิชาการกับทักษะชีวิตและความรู
รอบตัว จะไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นดวยสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

4.4.4 ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

W1+W16+T7 

W3+W8+W10+T1+T3+T4 

W5+W9+T2+T5 

W16+T7 

การขาดหลักสูตรที่เปนสากล มีความบูรณาการกับความเปนอาเซียน ขาด
เทคโนโ,ยีสารสนเทศ สื่อ และตํารา ที่เหมาะสม จะยิ่งทําใหอุปสรรคที่จะเกิดจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนย่ิงเลวรายหากไมมีการเตรียมพรอมรับมืออยางเหมาะสม 

4.5 ดานการมีสวนรวมของสังคม 

4.5.1 ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

S1+O1+O2+O5+O6 

S1+S2+O4+O6 

S2+O1+O5+O6 

S3+O6 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีมากข้ึน โรงเรียนและบุคลากรก็มีความ
พรอมในการทํางานรวมกับชุมชน ซุงจะถูกเสริมใหเดนชัดมากข้ึน เม่ือสังคมเห็นความสําคัญ
ของการรวมจัดการศึกษา และการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมของไทยทามกลางการไหล
บาเขามาของวัฒนธรรมตางชาติ 

4.5.2 ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

S1+T1+T2 



224 
 

 

การมีสวนรวมของสังคม ยังถูกจํากัดดวยวิถีชีวิต คานิยม และสภาพ
เศรษฐกิจของแตละชุมชน ซึ่งตองมีการใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง เหมาะสมตอไป 

4.5.3 ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

W1+O5+O6 

W1+W5+W6+O1+O2 

W1+W5+W6+O4+O6 

W2+W3+W4+O3+O4 

W2+W4+O5 

ลักษณะของการมีสวนรวมของชุมชนยังไมเปนระบบ และไมเปนเอกภาพ 
แตเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน สภาพสังคม เศรษฐกิจ และพหุวัฒนธรรม จะชวยพัฒนารูปแบบ
ของการมีสวนรวมใหดียิ่งข้ึน 

4.5.4 ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

W5+T1+T3+T4 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่เปนแบบตางคนตางทํา จะยิ่งเกิดความ
แตกแยกยิ่งขึ้นเม่ือผูมีสวนรวมเขามาอยางไมบริสุทธ์ิใจ มีผลประโยชนทางการเมือง หรือ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แอบแฝง 

4.6 ดานงบประมาณ 

4.6.1 ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 

S1+O1+O5 

งบประมาณทางดานการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป เม่ือรวมกับโอกาสที่จะ
ไดรับความชวยเหลือจากแหลงงบประมาณอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และตางประเทศเพ่ิมขึ้น 
เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ทําใหการศึกษาไทยมีงบประมาณที่พรอมในการจัดการศึกษาที่ดี 

4.6.2 ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 

S1+T2+T4 

แมจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นมาก แตงบประมาณที่มาจากหลายแหลง หลาย
รูปแบบ ทําใหยากท่ีจะตรวจสอบ และประเมินผลการใชงบประมาณ นอกจากนี้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาอยางรวดเร็ว จําเปนตองไดรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอุปกรณ
และระบบใหมีความทันสมัย 

4.6.3 ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO) 

W1+W2+O1+O3 

W1+W2+O3+O6 

W3+W4+W5+O2+O4+O5 
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จุดออนของงบประมาณที่จัดสรรอยางไมเหมาะสม และขาดการประเมิน
ความคุมคาและความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ แตจะไดรับการแกไขดวยงบประมาณที่
ไดรับมากข้ึนจากแหลงตางๆ  

4.6.4 ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 

W1+W2+T5 

W1+W2+T2+T5 

W1+W2+W3+T5 

W1+W2+W4+T2 

W3+W6+T2 

W5+T1+T3+T5 

การจัดสรรงบประมาณท่ีไมเหมาะสม ไมเทาเทียม ขาดการกํากับติตาม
และประเมินผล เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนที่จะทําใหการบริหารจัดการศึกษาซับซอนมากขึ้น 
สงผลใหการจัดสรรงบประมาณเกิดปญหายุงยากยิ่งข้ึน 

5. ปรับปรุงรางยุทธศาสตร  
จากการสังเคราะหเมตริกซโทวส ผูวิจัยไดทําการรางยุทธศาสตรการขับเคล่ือน

การศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน  รางที่  1 ขึ้น  แลวนําไปใหผู เชี่ ยวชาญใน
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 คน ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได 
โดยผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะและปรับแกรางยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น จน
ไดเปนรางยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน รางที่ 2 ซึ่ง
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 ประเด็นยุทธศาสตรดานผูเรียน 

ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา รางยุทธศาสตรดานผูเรียน ทั้งยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรรอง 3 ขอและกลยุทธ 14 ขอ มีความเหมาะสมและเปนไปได จึงไมมีการปรับแก 

5.2 ประเด็นยุทธศาสตรดานครู 
ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา รางยุทธศาสตรดานครู ทั้งยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรรอง 3 ขอและกลยุทธ 11 ขอ มีความเหมาะสมและเปนไปได แตควรปรับแกคําท่ีใช
ในยุทธศาสตรยอย ดังน้ี 

กลยุทธ 2.1.3 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจใน_การจัดการเรียนรูสู
ศตวรรษที่ 21 เพ่ิมคําวา “การวางแผน” หนา “การจัดการเรียนรู” 

กลยุทธ 2.2.1 สงเสริมการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการท่ีหลากหลายในการจัดการ
เรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และนําไปสูการสราง
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นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ตัดขอความ “เพื่อพัฒนาผูเรียนสู
มาตรฐานศตวรรษที่ 21” ออกจากทายกลยุทธ 

5.3 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา รางยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ ทั้งยุทธศาสตร

หลัก ยุทธศาสตรรอง 9 ขอและกลยุทธ 29 ขอ มีความเหมาะสมและเปนไปได จึงไมมีการ
ปรับแก 

5.4 ประเด็นยุทธศาสตรดานหลักสูตร 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา รางยุทธศาสตรดานหลักสูตร ทั้งยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรรอง 4 ขอและกลยุทธ 18 ขอ มีความเหมาะสมและเปนไปได แตควรเพิ่มยุทธศาสตร
ยอยและปรับแกคําที่ใชในกลยุทธ ดังน้ี 

กลยุทธ 4.1.1 พัฒนาและจัดทํามาตรฐานการศึกษาอาเซียนในการศึกษาทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูภายใตมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน ตัดขอความ 
“ในอาเซียน” ออกจากทายกลยุทธ 

กลยุทธ 4.1.2 บูรณาการและเชื่อมโยงหลักสูตรอาเซียน_สูหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจในการเขาสูประชาคมอาเซียนในทุก
มิติสูการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ิมขอความ “ใน 8 กลุมสาระ” หนา “สูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” 

กลยุทธ 4.1.3 พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะกับนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ ให
สามารถพัฒนาไปดวยกันภายใตมาตรฐานเดียวกัน เปล่ียนคําวา “เหมาะ” เปน “สอดคลอง” 

กลยุทธ 4.1.4 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ_ใหมีความหลากหลายและมีมาตรฐาน
ตอบสนองความตองการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มขอความ “ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย” หลัง “หลักสูตรวิชาชีพ” 

กลยุทธ 4.2.1 อบรมและพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถและมีสมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม  เปลี่ยน
ขอความ “ที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม” เปน “เพื่อพัฒนาสูทักษะใน
ศตวรรษที่ 21” 

กลยุทธ 4.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล เปล่ียนคําวา “มาตรฐานสากล” เปน “ศตวรรษที่ 21” 

เพ่ิม กลยุทธ 4.3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งในระบบออนไลนและออฟไลนอยางหลากหลายและพรอมใชสําหรับ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ 
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เพิ่ม กลยุทธ 4.4.2 พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลใหมีความสอดคลองและ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  

5.5 ประเด็นยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของสังคม 

ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา รางยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของสังคม ทั้ง
ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 4 ขอและกลยุทธ 11 ขอ มีความเหมาะสมและเปนไปได จึงไม
มีการปรับแก 

5.6 ประเด็นยุทธศาสตรดานงบประมาณ 

ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา รางยุทธศาสตรดานงบประมาณ ทั้งยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรรอง 4 ขอและกลยุทธ 11 ขอ มีความเหมาะสมและเปนไปได จึงไมมีการปรับแก 

6. ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 
และความถูกตอง ของรางยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย 

จากการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และ
ความถูกตองของรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 2) 
โดยผูเชี่ยวชาญในกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ดาน จํานวน 5 คน และผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา/ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป. สพม. ทั่วประเทศ จํานวน  12 คน 

พบวา ผูเชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/ประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 17 คน มีความคิดเห็นวา รางยุทธศาสตรการขับเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน (ราง 2) มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด มี
ความเปนไปไดในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความเปนประโยชนในระดับมากถึงมากที่สุด และมี
ความถูกตองในระดับมากถึงมากที่สุด ในทุกกลยุทธ ทั้ง 94 แนวทาง 

7. สรุปรางยุทธศาสตรวิเคราะหการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรหลัก 27 ยุทธศาสตรรอง และ 94 กลยุทธ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

ยุทธศาสตรหลัก 1 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
ชาติ เพ่ือมุงสูมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

ยุทธศาสตรรอง 1.1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ เพื่อมุงสู
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 
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1.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางลึกซ้ึง ในดานการเมืองการปกครอง ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน รวมถึงอาเซียน+3 

1.1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูในวิชาหลัก และมีความรูรอบตัวในดานอื่นๆ 
เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การประกอบธุรกิจ สิ่งแวดลอม ในลักษณะสหวิทยาการ 

1.1.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษา
ในชาติอาเซียน+3 ที่สามารถใชจริงไดในชีวิตประจําวัน 

1.1.4 สงเสริมผูเรียนในดานการอาน การเขียน เพื่อเปนทักษะพื้นฐานในการ
เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวส 

ยุทธศาสตรรอง 1.2 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ดํารงชีพและรับความเปล่ียนแปลงในการเขาสูสังคมอาเซียนและสังคมโลกในทุกมิติ 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
1.2.1 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง มีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถแกไขปญหาอยาง
สันติวิธี 

1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อเรียนรูวิธีการแกปญหา มีความคิด สรางสรรค มีทักษะในการสื่อสาร และมีทักษะ
แหงความรวมมือ 

1.2.3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 
เพ่ือตอยอดการเรียนรู 

1.2.4 สง เส ริมใหผู เ รียนมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  เขาใจถึงการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล รูจักการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทน 

1.2.5 สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสามารถใน
การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และนําไปสูการประเมินตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และย่ังยืน 

ยุทธศาสตรรอง 1.3 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกในความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก 
ดํารงชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
1.3.1 สงเสริมใหผูเรียนมีความตระหนักในความเปนพลเมืองไทย พลเมือง

อาเซียน และพลโลก และรวมรับผิดชอบตอสังคมในทุกมิติ 
1.3.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจ ยอมรับและเคารพในความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
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1.3.3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสํานึก มีทักษะการดํารงชีวิต 
ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลายโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

1.3.4 สงเสริมเด็กและเยาวชนไทยใหสามารถพัฒนาทักษะการดํารงชีพอยางมี
คุณภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกตําบล เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู และนําไปสูการขยายผล 

1.3.5 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีทัศนติที่ดีตอการเรียนรู มีความมุงม่ันและมี
เปาหมายในชีวิต 

ยุทธศาสตรหลัก 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู มีทักษะการ
ถายทอด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผูเรียนสู
อาเซียน 

ยุทธศาสตรรอง 2.1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 
2.1.1 สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

2.1.2 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2.1.3 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2.1.4 สงเสริมใหครูศึกษาหาความรูที่เกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงกับความรูในศาสตร
เฉพาะทางแหงตน เพ่ือการจัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 

ยุทธศาสตรรอง 2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรรถนะ มี
ความสามารถในการถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
2.2.1 สงเสริมใหครูพัฒนาเทคนิคและกระบวนการที่หลากหลาย ในการจัดการ

เรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และนําไปสูการสราง
นวัตกรรม 

2.2.2 พัฒนาครูใหมีทักษะความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
โดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.3 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชการวิจัยสื่อ และนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

2.2.4 สงเสริมและสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน ระหวางครูในประเทศกลุม
อาเซียน เพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูอาเซียน 
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ยุทธศาสตรรอง 2.3 เรงรัดการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 
2.3.1 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู ประพฤติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

2.3.2 สงเสริมการพัฒนาครูใหเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และมีความคิด
สรางสรรค มุงม่ันในการพัฒนาความรูความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

2.3.3 สงเสริมใหครูเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง ยอมรับในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวไดเปนอยางดี 

ยุทธศาสตรหลัก 3 เรงรัดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุก
รูปแบบ ทุกระดับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานสูอาเซียน 

ยุทธศาสตรรอง 3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ในรูปแบบที่
หลากหลายครอบคลุมและเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย บนหลักความเสมอภาคและความเปน
ธรรม 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 
3.1.1 ศึกษาสภาพที่เปนจริง และสภาพที่ควรจะเปน รวมถึงความตองการของ

ชุมชนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาใหสามารถพัฒนาคน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทองถิ่น 

3.1.2 พัฒนาเครือขายการศึกษาในชุมชนใหเกิดความสะดวกและเขาถึง
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

ยุทธศาสตรรอง 3.2 สงเสริมการบริหารจัดการใหผูเรียนไดรับสิทธิและโอกาสใน
การเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง ครอบคลุม ตอเนื่องตลอดชีวิต 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
3.2.1 เรงรัดการพัฒนาและเตรียมความพรอมเด็กระดับกอนประถมศึกษา (3 ป

ถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1) ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
รูปแบบ 

3.2.2 สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนทุกกลุม ไดรับสิทธิและไดรับการพัฒนาตาม
บริบทเต็มศักยภาพ 

3.2.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนทุกกลุม ทั่วประเทศ เพื่อวาง
แผนการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึง ตอเนื่องตามบริบทเต็มศักยภาพ 

3.2.4 จัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการในการดูแลผูเรียนทุกกลุมอยางเปน
รูปธรรม ตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการกาวเขาสูอาเซียน 
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3.2.5 พัฒนาและสงเสริมการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ใหประชาชนไดรับ
ทราบ และเขาใจถึงสิทธิที่พึงไดรับในดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรรอง 3.3 เรงรัดการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
3.3.1 เรงรัดการสรางทัศนคติที่ดีตอการศึกษาในสายวิชาชีพ โดยเฉพาะใน

สาขาวิชาที่ประเทศขาดแคลน 

3.3.2 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ และในประเทศอาเซียน 

3.3.3 เรงรัดการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรและการวัด
ประเมินผลใหมีความยืดหยุน สามารถเชื่อมโยงระหวางการศึกษาในแตละรูปแบบ เพื่อผูเรียน
ทุกกลุมสามารถพัฒนาตนอยางตอเนื่องเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.3.4 เพิ่ม ขยายชองทางและรูปแบบการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย
เพ่ือตอบสนองกับวิถีชีวิตและตลาดแรงงานในทองถิ่น 

3.3.5 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย โดยพัฒนาระบบการเขาถึงแหลงเรียนรู
และแหลงขอมูลสารสนเทศ มีการวัดและประเมินผลอยางเปนรูปธรรม พรอมออกเกียติบัตร เพื่อ
รับรองทักษะ 

ยุทธศาสตรรอง 3.4 เรงรัดการพัฒนาแผนกระบวนทัศนการพัฒนาครูใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือผลิตครูในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
3.4.1 เรงรัดการดําเนินงานตามแผนนโยบายการผลิตครู ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  ใหเกิดความชัดเจน  และเปนรูปธรรม 

3.4.2 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนการผลิตครู 

3.4.3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู ใหมีความยืดหยุนและมีความ
หลากหลาย เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาตอของผูเรียนจากสาขาวิชาตางๆ 

3.4.4 สรางแรงจูงใจใหคนที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู มีความรู ความสามารถ
เขาสูวิชาชีพคร ู

3.4.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาครูใหคนดี และคนเกง ในสาขาวิชา
ตางๆ เขามาสูสายวิชาชีพครูไดงายขึ้น โดยเฉพาะครูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

ยุทธศาสตรรอง 3.5 ยกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐาน
วิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 



232 
 

 

ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 
3.5.1 เรงพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา เพ่ือพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 

3.5.2 สงเสริมการจัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู มี
ทักษะในการถายทอดองคความรู และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

3.5.3 ปรับปรุง และพัฒนาระบบ และเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู 
ใหมีมาตรฐานสากล 

3.5.4 เรงรัดการบรรจุหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาทองถิ่น และภาษาในชาติ
อาเซียนในหลักสูตรวิชาชีพครู เพื่อใหครูมีทักษะดานภาษา และสามารถจัดการเรียนการสอนแก
ผูเรียนอาเซียน 

ยุทธศาสตรรอง 3.6 ยกระดับฐานะวิชาชีพครู ใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 
ประกอบดวย 1 กลยุทธ ไดแก 

3.6.1 ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทน ใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
เพ่ือสรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตรรอง 3.7 บริหารจัดการ การผลิต จัดสรรอัตรากําลัง และพัฒนาครู ให
สอดคลองกับความ ตองการของการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 
3.7.1 สงเสริมการทําวิจัย เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนการผลิตครูในทุกสาขาวิชา 

ใหตรงกับความตองการจําเปนของสังคม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.7.2 พัฒนาระบบการพัฒนาครูจบไมตรงวุฒิ ใหมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

3.7.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในดานอัตรากําลังครู ที่สะทอนความ
ตองการจําเปนจากการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ เพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดสรรอัตราครู
อยางทั่วถึงและเสมอภาคและทันการณ 

3.7.4 พัฒนาทําเนียบผูเชี่ยวชาญและปราชญชาวบานในชุมชน เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาในชุมชน 

ยุทธศาสตรรอง 3.8 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ ใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ประกอบดวย 1 กลยุทธ ไดแก 
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3.8.1 วางแผนการจัดทําแผนพัฒนาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุก
ระดับ ใหครอบคลุมแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวอยางเปนรูปธรรม เพื่อตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ 

ยุทธศาสตรรอง 3.9 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรูของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานพรอมกาวสูอาเซียน 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 
3.9.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร และสื่อการ

เรียนรูใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานผูเรียนในศตวรรษที่ 2 

3.9.2 สงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
หลักสูตรและสื่อการเรียนรู เพื่อระดมความคิดจากทุกฝายในชุมชนและสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 

ยุทธศาสตรหลัก 4 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรรอง 4.1 ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรของการศึกษาข้ันพื้นฐานสู
ศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
4.1.1 รวมพัฒนาและจัดทํามาตรฐานการศึกษาอาเซียน ในการศึกษาทุก

รูปแบบ ทุกระดับ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

4.1.2 บูรณาการและเชื่อมโยงหลักสูตรอาเซียนใน 8 กลุมสาระ สูหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจในการเขาสูประชาคม
อาเซียนในทุกมิติ สูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4.1.3 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนไทยและ
นักเรียนตางชาติ ใหสามารถพัฒนาไปดวยกัน ภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

4.1.4 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ใหมีความหลากหลายและมีมาตรฐานตอบสนองความตองการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

4.1.5 สงเสริมการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่ตอบสนองบริบทของทองถิ่นในการ
พัฒนาสูอาเซียน ในทุกมิติ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรรอง 4.2 พัฒนา  และยกระดับมาตรฐานการจัดการเ รียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
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4.2.1 อบรมและพัฒนาครู ใหมีความรู ความสามารถและมีสมรรถนะในการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อพัฒนาสูทักษะในศตวรรษที่ 21 

4.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูสูศตวรรษที่ 21 

4.2.3 สรรหาส่ือการจัดการเรียนรูภาคภาษาอังกฤษ และภาษาในชาติอาเซียน+
3 ใหครอบคลุมทุกสาขา ทุกระดับการศึกษา 

4.2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนทุกกลุม ในทุก
สาขาอยางตอเนื่องเต็มศักยภาพ 

4.2.5 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาในประเทศ 
และตางประเทศ เพ่ือยกระดับสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู 

ยุทธศาสตรรอง 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ประกอบดวย 6 กลยุทธ ไดแก 
4.3.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานอาเซียนใหมีความหลากหลาย เหมาะสม

กับผูเรียนตางสาขา ตางระดับ พรอมเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 

4.3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหรองรับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในระบบออนไลน และออฟไลน อยางหลากหลายและพรอมใชสําหรับ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ 

4.3.3 จัดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใชงานใน
แตละพื้นที่บริการ 

4.3.4 จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาในทุกตําบลเพื่อบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสํามะโนประชากรและขอมูลดานการศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหตรงกับความตองการของชุมชน 

4.3.5 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน เพื่อผูเรียนสามารถศึกษาหา
ความรูพัฒนาตนไดดวยตนเองตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรรอง 4.4 พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียน ใหเปนที่
ยอมรับในระดับสากล สามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมจากทุกรูปแบบการศึกษา 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 
4.4.1 พัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีความเปนสากล และมี

ความเช่ือมโยงระหวางรูปแบบการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

4.4.2 พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล ใหมีความสอดคลอง และ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
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4.4.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ สามารถสะทอน
คุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง 

ยุทธศาสตรหลัก 5 สงเสริมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย บนหลักการมีสวนรวมคือ 
รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประเทศไทยสูอาเซียน 

ยุทธศาสตรรอง 5.1 สราง และพัฒนา เครือขายการจัดการศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง สามารถผลิต และพัฒนากําลังคนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 
5.1.1 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการ

ของภาคธุรกิจในชุมชน มีการฝกประสบการณระหวางเรียนและประกันโอกาสการจางงานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา 

5.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคธุรกิจมีสวนรวมในการวางแผนหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของแรงงานท่ีตองการ 

5.1.3 พัฒนาศูนยแนะแนวการศึกษาในแตละชุมชน เพื่อมุงสูการมีงานทํา 
5.1.4 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เพ่ือทุกฝายรวมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตรรอง 5.2 สรางเครือขายความรวมมือ ทางการ ศึกษารวมกับองคกร 
หรือหนวยงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 
5.2.1 สนับสนุน และสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนตางๆ เชน โครงการ

แลกเปลี่ยนครู โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในช้ันเรียน เปนตน 

5.2.2 สงเสริมและสนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหองคกรท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
ภายในและภายนอกประเทศ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

ยุทธศาสตรรอง 5.3 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน และภู มิปญญาทองถิ่น ให มี
ศักยภาพ เพ่ือรวมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 
5.3.1 จัดทําทําเนียบแหลงเรียนรู และภูมิปญญาในทองถิ่น เพื่อเปนฐานขอมูล

ในการบริหารจัดการเรียนรูและงายตอการเขาถึง 
5.3.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูในทองถิ่น

อยางมีระบบและมีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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5.3.3 สงเสริมและสนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของชุมชน เพ่ือสรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรรอง 5.4 สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนใหตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาตน มีความใฝเรียน ใฝรู เพื่อพัฒนาสูความเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 
5.4.1 สง เส ริมและสนับสนุนการจัดอบรม  ให ความรูแกประชาชน  ถึ ง

ความสําคัญในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 
5.4.2 พัฒนา สงเสริม และประชาสัมพันธชุมชนตนแบบ ในดานชุมชนแหงการ

เรียนรู เพ่ือนําไปสูการขยายผล 

ยุทธศาสตรหลัก 6 สงเสริมการบริหารจัดการงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกรูปแบบ ทุกระดับ แบบมุงเนนผลงาน 

ยุทธศาสตรรอง 6.1 สงเสริมการพัฒนาแผนการบริหารจัดการดานงบประมาณและ
การระดมทรัพยากร เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูอาเซียน 

ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 
6.1.1 ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาแผนการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบมุงเนนผลงาน 

6.1.2 จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

6.1.3 เนนการจัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนา มากกวาเชิงตั้งรับและแกไขปญหา 
6.1.4 เนนการบูรณาการและประสานความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในการ

รวมจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงการกํากับติดตาม และประเมินผลการใช
งบประมาณ เพ่ือใหเกิดความเที่ยงธรรมตอทุกฝาย 

ยุทธศาสตรรอง 6.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ ใหเกิดความเที่ยงธรรม 
ทั่วถึง และทันตอการใชงาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาทั่วประเทศสูอาเซียน 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 
6.2.1 จัดประชุมเพื่อรับฟงความตองการของชุมชนในการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อพัฒนาการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น เพื่อยกระดับความรู ความสามารถของ
คนในชุมชน 

6.2.2 วางแผนการจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู 
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ยุทธศาสตรรอง 6.3 พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม การใชงบประมาณใหเกิด
ความโปรงใส คลองตัว และเปนไปตามแผน 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 
6.3.1 พัฒนาโปรแกรม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยในการบริหาร

จัดการงบประมาณอยางเปนระบบครบวงจร 
6.3.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ใหสามารถกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการใชงบประมาณขององคกรอยางมีประสิทธภิาพ 

6.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการดูแลดานงบประมาณดานการศึกษาในแตละ
ทองถิ่น เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางโปรงใส คลองตัว และเปนไปตามแผน 

ยุทธศาสตรรอง 6.4 สงเสริมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณโดยการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 
6.4.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ

โดยใชความสําเร็จของผูเรียนเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 

6.4.2 สงเสริมการพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน เปนตน 
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อภิปรายผล 

 ผลจากการรางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

ผลการวิจัยพบวา 
 ยุทธศาสตรหลักท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ ประกอบดวย 
3 ยุทธศาสตรรอง  

1.1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ เพื่อมุงสูมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนรอบดาน ทั้งในดานความรู 
ความสามารถ และเจตคติ เพื่อกาวสูมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคลองและสัมพันธกับสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1. 
ความสามารถในการส่ือสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแกปญหา 4. 
ความสามารถในการ ใชทั กษะ ชี วิ ต  และ  5 .  ความสามารถในการ ใช เทคโนโล ยี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และสอดคลองกับองคประกอบของทักษะในศตวรรษที่ 21 ไดแก 
ความรูในวิชาหลักและเนื้อหาประเด็นที่สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 (Core Subject and 21st 

Century Themes) ไดแก ภาษาอังกฤษ การอาน ศิลปะในการใชภาษาตางประเทศ 
คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและ
การปกครอง ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (learning and Innovation Skill) ไดแก ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) การส่ือสารและการรวมมือ (Communication and Collaboration) ทักษะดานการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(Information, Media and Technology Skills)ทักษะชีวิตการ
ทํางาน (Life and Career Skills) และ บทความจากหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่วา กระทรวงศึกษาธิการ ตองรีบสรางและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียนใน
สามดานคือ ดานทักษะภาษา ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะชีวิต จาก
การศึกษาจะเห็นไดวา ผูใหขอมูลในทุกระดับใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากเด็กและเยาวชนเปนอนาคตในการพัฒนาประเทศและประชาคม
โลก ผูเรียนจึงตองมีความรู มีทักษะ มีเจคติในระดับสากล 

1.2 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีพและรับ
ความเปลี่ยนแปลงในการเขาสูสังคมอาเซียนและสังคมโลกในทุกมิติ 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัย STEM EDUCATION กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (พรทิพย) 
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การเรียนการสอนตองทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตางๆอยางครบถวน และสอดคลองกับ
แนวการพัฒนาคนใหมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เชน ดานปญญา ผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชา ดาน
ทักษะการคิด ผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดข้ันสูง เชนการคิดวิเคราะห การคิด
สรางสรรค ดานคุณลักษณะ ผูเรียนมีทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
การเปนผูนําตลอดจนการนอมรับคําวิพากษวิจารณของผูอื่นและสอดคลองกับ 8 นโยบาย
การศึกษา “จาตุรนต  ฉายแสง” จากสํานักขาวรัฐมนตรีที่วา การศึกษาตองเดินหนาสูการสราง 
การพัฒนา เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกศตวรรษที่ 21 

เปนผลจากการปฏิวัติดานดิจิทัล (Digital Revolution) และความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ทําใหโลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว 
จึงจําเปนตองสรางและพัฒนาใหคนเปนทรัพยากรมนุษย ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด 
ความชํานาญพรอมจะขับเคล่ือนและยกระดับการพัฒนาประเทศสูการเปนประเทศพัฒนาใน
ระดับสูงขึ้น  และสอดคลองกับทักษะชีวิต(Life Skills) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดทักษะเปนสมรรถนะสําคัญที่ผูเรียนทุกคนพึงไดรับการ
พัฒนา ทั้งดานความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสรางสัมพันธอันดีระหวางบุคคล รูจักจัดการ
ปญหาละความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ปองกัน
ตัวเองในภาวะคับขันและจัดการชีวิตอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม และ
กําหนดใหมี การพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินในอนาคตจึงเปนภารกิจสําคัญของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จะตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1.3 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสํานึกในความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก ดํารงชีวิตตามวิถีหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียน ใหมีความตระหนัก มีความเขาใจ 
และมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองของสังคมในมิติตางๆ และสามารถเดินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสํานักงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได
แสดงเจตนารมณใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เปนคนดี 
เปนคนเกง เปนคนที่สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมีความสุขบนพื้นฐานของความเปน
ไทยภายใตบริบทสังคมโลกใหม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูง ดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแขงขัน 
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ยุทธศาสตรหลักท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู มีทักษะการ
ถายทอด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผูเรียนสูอาเซียน 

ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรรอง 
2.1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ใหมีความรู สามารถ
วางแผนการจัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยยุทธศาสตร สพฐ.2556-2560 (สูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับประชาคมอาเซียน) 
ที่วาพัฒนาบุคลากรใหรอบรูและติดตามความเคล่ือนไหวของอาเซียนและสังคมโลก และใหมี
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 (Characteristics) ไดแก 1.ปรับตัวไดงาย 2.สื่อสารอยาง
สรางสรรค 3.เรียนรูตลอดชีวิต(Learner) 4.มีวิสัยทัศน 5.ผูนํา(Leader) 6.เปนแมแบบ(Model) 

7.รวมแรงรวมใจ 8.กลาไดกลาเสีย(Risk) 

2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะ มีความสามารถในการ
ถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาะครู ใหมีความสามารถ มีเทคนิคในการ
ถายทอดความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร 
สพฐ.2556-2560 (สูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับประชาคมอาเซียน) ที่วา  พัฒนาบุคลากร
ใหมีทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 และไดกําหนดสมรรถนะครูสําหรับศตวรรษที่ 21 ไดแก 1.สราง
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู 2.พัฒนาและใชแหลงการเรียนการสอน 3.พัฒนาทักษะการ
คิดข้ันสูง 4.สงเสริมการเรียนรู 5.ยกระดับคานิยมคุณธรรมจริยธรรม 6.พัฒนาทักษะชีวิตและ
วิชาชีพของผูเรียน 7.วัดและประเมินสมรรถภาพของผูเรียน 8.มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ 9.

สรางเครือขายกับผูมีสวนรวมตางๆ และสอดคลองกับผลการวิจัยสมรรถนะหลัก(competency) 

ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ของ SEMEO ไดกําหนดสมรรถนะ ประจําสายงาน 
(Functional Competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ไดแก 1.การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู 2. การพัฒนาผูเรียน 3. การบริหารจัดการช้ันเรียน   4.การวิเคราะห สังเคราะห 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5.ภาวะผูนําครู 6.การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชน และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9 (4) ใหมี
หลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลาการทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

2.3 เรงรัดการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครู และบุคคลากรทางการศึกษา ใหเปนไป
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะอังพึงประสงค มุงม่ัน
ในการทํางานและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานของสพฐ ที่กําหนด
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สมรรถนะหลักของครูไทย (Core Competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก การมุง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพครูไทย การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 
21 ที่ครูตองเพียบพรอมในดานความรูในวิทยาการในฐานะครูและพลเมืองที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถและทักษะในดานการเรียนการสอนที่สรางสรรคการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม 
และบุคลิกภาพสมกับความเปนครู และมีความรูอยางลึกซึ้ง กวางขวางในศาสตรสาขาที่สอน  
 ยุทธศาสตรหลักท่ี 3 เรงรัดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานสูอาเซียน ประกอบดวย 9 ยุทธศาสตรรอง 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ในรูปแบบที่หลากหลาย
ครอบคลุมและเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย บนหลักความเสมอภาคและความเปนธรรม 

ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของชุมชน
และพัฒนาเครือขายใหเกิดความสะดวกตอการเรียนรูของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายดาน
การศึกษาของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ ชินวัตร ที่ตองการกระจายโอกาสทางการศึกษาให
เกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ 
และจัดใหมีการเทียบโอนการศึกษาตามลําดับสําหรับกลุมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จัดใหมี
ระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสใหกวางขวาง และลดปญหาคนออก
จากระบบการศึกษา (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554) 

3.2 สงเสริมการบริหารจัดการใหผู เรียนไดรับสิทธิ และโอกาสในการเขารับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง ครอบคลุม ตอเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับความเรงรัด พัฒนาการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีสิทธิ
ไดรับการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ียี่สิบเอ็ด (พ.ศ.2555-2556)ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวมทั้ง
ดานสติปญญา อารมณ คุณธรรม และจริยธรรม โดยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กท้ัง
ในชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานสอดคลองกับภูมิสังคม โดย ให
ความสําคัญกับคุณภาพของผูดูแลเด็ก และการสนับสนุนใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพมีสวนรวมใน
การเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีร ะหวางคนสามวัย และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (1) การจัดการศึกษาใหยึดหลักเปน
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมี
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สิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให
จัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัด
ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น มาตรา 25  รัฐตองสงเสริมการ
ดาเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ และมาตรา 66  ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

3.3 เรงรัดการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการยกระดับการพัฒนาการบริหาร จัดการใน
ภาพรวมเพื่อใหผูเรียนมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ที่จะมีการแขงขันที่มากข้ึน 
เขมขนข้ึน ในทุกดาน สอดคลองกับหลักในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ที่นอกจากจะสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูทางวิชาการแลว ยังจะตองมีความรูและทักษะที่จําเปน
ในการใชชีวิต การทํางาน และดํารงชีพอยูไดกับภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปจจุบัน (วิโรจน 
สารรัตนะ, 2556) 

3.4 เรงรัดการพัฒนาแผนกระบวนทัศนการพัฒนาครูใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือผลิตครูในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาแผนการพัฒนาครูอยางเปนรูปธรรม
ยั่งยืน และมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2556) เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาสอน มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพ สามารถดึงดูดคนเกงและดี มีจิตวิญญาณความเปนครู โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การสนับสนุนและยกยองครูเพื่อศิษยและครูสอนดี เพื่อเปนตนแบบใหแกครูอื่นๆ จัดใหมีระบบ
จูงใจใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ควบคูกับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะที่สะทอน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งปรับ
ระบบการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการจัดการศึกษาที่เนนคุณภาพมาตรฐานอยางจริงจัง 

3.5 ยกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 
21 
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ยุทธศาสตรน้ี ใหความสําคัญกับยกระดับคุณภาพครูสูมาตรฐานสากล  ซึ่งสอดคลอง
กับสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   มาตรา 9 (4) การจัดระบบ 
โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากเปนที่ยอมรับวา การจัดศึกษาท่ีดีใหกับผูเรียน สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดก็คือ 
ครูผูสอน 

3.6 ยกระดับฐานะวิชาชีพครู ใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 
ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับความเรงรัด พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับฐานะวิชาชีพครูใหเปน
วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการกากับและประสานใหสถาบันที่ทาหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย 
รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและ
การพัฒนาบุคลากรประจาการอยางตอเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ 

3.7 บริหารจัดการ การผลิต จัดสรรอัตรากําลัง และพัฒนาครู ใหสอดคลองกับความ 
ตองการของการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการบริการจัดการการผลิตครูใหเกิดคุณภาพ และ
สอดคลองกับความตองการที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับ 8 นโยบายการศึกษา ของนายจาตุรนต  
ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครูใหมี
จํานวนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการ มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม และการเรียนรูในโลกยุคใหม รวมทั้งพัฒนา
ระบบประเมินวิทยฐานะครูใหเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ดูแลระบบสวัสดิการ และลด
ปญหาที่บั่นทอนขวัญกําลังใจของครู ใหสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพ
ผูเรียน 

3.8 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ให
เปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ ซึ่งในการศึกษาของพงษศักด์ิ สุขพิทักษและคณะเกี่ยวกับ
กลยุทธการบริหารคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา 
สถานศึกษาทุกแหงมีการนํา วงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่ง
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เปนกิจกรรมคุณภาพ 1 ใน 3 กิจกรรมที่มีการนํามาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาจาก
ทั้งหมด 9 กิจกรรมคุณภาพ 

3.9 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานพรอมกาวสูอาเซียน 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานพรอมกาวสู
อาเซียนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ. 2556-2560 (สูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับ
ประชาคมอาเซียน) ที่วา ใหสถานศึกาพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาองคความรู/ทักษะ/คุณลักษณะ
ที่สําคัญของผูเรียน โดย 1.ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตร 2.จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรวมอาเซียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพผูเรียนที่สอดคลองกับอาเซียนและศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ เพื่อ
ประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน 4.เพ่ิมความเขมแข็ง/จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาในโรงเรียน 

 ยุทธศาสตรหลักที่ 4 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทุกรูปแบบ ทุกระดับ สูมาตรฐานสากล ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรรอง 

4.1 ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรของการศึกษาข้ันพื้นฐานสูศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน และหลักสูตรวิชาชีพ 
ใหเหมาะกับความตองการของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ยี่สิบเอ็ด (พ.ศ.2555-2556) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีความรูทาง
วิชาการ และสติปญญาทางอารมณที่เขมแข็งสามารถศึกษาหาความรูและตอยอดองคความรูได
ดวยตนเอง โดย พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อตอพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดานที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายทั้งดานวิชาการ ทักษะ
ชีวิต และนันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความ
เปนไทย และเรื่องอาเซียนศึกษา ใหความสําคัญกับการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนรูนอก
หองเรียน และสรางนิสัยใฝรู มีทักษะในการคิด วิเคราะห แกปญหาเฉพาะหนาและรับฟง
ความเห็นผูอื่น และการตอยอดสูความคิดสรางสรรค ตลอดท้ังการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ
สาธารณะประโยชน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
เปนตน 

4.2 พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของการศึกษาข้ันพื้นฐานทุก
รูปแบบ ทุกระดับ สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน โดย
สนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สูนวัตกรรมการเรียนรูใหม มีการ
ผสมผสานการใชสื่อการเรียนรู และภาษาตางประเทศ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองกับรูปแบบการสอนในศควรรษที่ 21 ที่สนับสนุนการเรียนรูนวัตกรรมที่บูรณาการการ
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ใชเทคโนโลยี และการมีสวนรวมของผูเรียนกับขอมูล และเคร่ืองมือตางๆ เพื่อเรียนรูทักษะใน
การใชชีวิตท่ีหลากหลาย 

4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
ซึ่งสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2556) ได
สนับสนุนการการสรางสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต โดย 
เสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาในระดับทองถิ่น ชุมชน และประเทศ โดย
พัฒนาโครงขายโทรคมนาคมและบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
พัฒนาแหลงเรียนรูของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับภูมิสังคม และพัฒนา
ยกระดับศูนยความเปนเลิศดานตางๆ สูภูมิภาคและชุมชน รวมทั้งปรับปรุงและผลักดันกฎ 
ระเบียบ และกฎที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนมาตรการภาษีที่เกี่ยวของ ให
เอื้ออํานวยและสงเสริมใหเกิดการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4.4 พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลผูเรียน ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
สามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมจากทุกรูปแบบการศึกษา 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการประเมินผูเรียน ใหสามารถ
เช่ือมโยงกันไดระหวางรูปแบบการศึกษา และสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง ซึ่ง
สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วรรคสาม  ใหมีการเทียบโอน
ผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การ
ฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน และมาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน
โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขา
ศึกษาตอ และใหนาผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

 ยุทธศาสตรหลักท่ี 5 สงเสริมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย บนหลักการมีสวนรวมคือ รวมคิด 
รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยสู
อาเซียน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรรอง 

5.1 สราง และพัฒนา เครือขายการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง สามารถผลิต 
และพัฒนากําลังคนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรน้ี ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับทุกรูปแบบ  ซึ่งสอดคลองกับ มาตรา 8 (2) การจัดการศึกษาใหยึดหลักใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึด
หลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก 
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อยางพอเพียงลีมีประสิทธิภาพ และมาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล
ในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผู
ที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5.2 สรางเครือขายความรวมมือ ทางการ ศึกษารวมกับองคกร หรือหนวยงาน ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 

สรางเครือขายความรวมมือ ทางการ ศึกษารวมกับองคกร หรือหนวยงาน ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ยี่สิบเอ็ด (พ.ศ.2555-2556) วาดวย
การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ ในการรวมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจและแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสํานักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการวา ใหโรงเรียนมีภาคีเครือขายการ
จัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศึกษาระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ รวมทั้งเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนเปนศูนยและรวมเปนเครือขายพัฒนาความรูใหกับประชาชนในชุมชนละบุคคลทั่วไป 

5.3 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีศักยภาพ เพื่อรวม
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีศักยภาพ เพื่อรวมสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน  ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการสงเสริมการจัดการศึกษา
ในทองถิ่น โดยอาศัยแหลงเรียนรูที่มีอยู เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ กศน 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ใหพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรูใหเปน “องคความรู”โดยมีระบบการ
จัดหาและรวบรวมความรูจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเปนการแสวงหาองค
ความรูที่หลากหลายและมีประโยชนสูงสุดตอชุมชน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
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คนควาองคความรูไดอยางรวดเร็ว สามารถใชประโยชนไดทันเหตุการณและที่สําคัญอยางยิ่งคือ
การสรางสรรคองคความรู ใหมๆ ที่สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
บริบทของสังคมไทยโดยพัฒนาความรูจากฐานของภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูเดิมบูรณาการกับ
ฐานความรูดานนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูของบุคคลกลุม 
หรือชุมชน เพ่ือตอบสนองความตองการการพัฒนาของแตละชุมชน 

5.4 สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาตน มีความใฝเรียน ใฝรู เพื่อพัฒนาสูความเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการใหชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ใหการจัดการความรูโดยเริ่มตนจากการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูที่หลากหลาย พัฒนากลไกกระบวนการถายทอดความรูใหประชาชนสามารถเขาถึง
องคความรูไดอยางเสมอภาค รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใชสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังตองสงเสริมการสรางบรรยากาศ 
เพ่ือเอื้อตอการเรียนรูใหเกิดข้ึนในทุกหนทุกแหง ไมวาจะเปนในครอบครัว องคกร สถาบัน และ
ชุมชน ใหประชาชนมีโอกาสเขาสูกระบวนการเรียนรูไดตลอดเวลา และปจจัยที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการตัดการความรูคือ ตองมีการพัฒนาบุคคล องคกร ใหเปนผูจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาทักษะความสามารถในการถายทอดความรู
ใหแกภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูประเภทตางๆใหสามารถเปนศูนยกลางการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพและกระตุนใหประชาชนมีการบูรณาการเพื่อใชความรูเปนฐานในการแกปญหาและ
พัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน 

 ยุทธศาสตรหลักท่ี 6 สงเสริมการบริหารจัดการงบประมาณการศึกษาข้ันพื้นฐานทุก
รูปแบบ ทุกระดับ แบบมุงเนนผลงาน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรรอง 

6.1 สงเสริมการพัฒนาแผนการบริหารจัดการดานงบประมาณและการระดม
ทรัพยากร เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูอาเซียน 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานงบประมาณ ใหสอดคลองกับ
การพัฒนาในมิติตางๆ ทั้งในการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยางบูรณาการ ในเชิง
พัฒนา ซึ่งตรงกับแนวคิดการจัดทําแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (สถาบัน
พัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550) ที่เนนผลผลิต 
(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) ที่เปนรูปธรรมหรือรับรูไดจากการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ และผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
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6.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ ใหเกิดความเท่ียงธรรม ทั่วถึง และทันตอ
การใชงาน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ทั่วประเทศสูอาเซียน 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับบริบทความ
ตองการจําเปนของชุมชน และการศึกษาทุกรูปแบบ โดยการจัดประชุมเพื่อรับฟงความตองการ
ของชุมชนและจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย สอดคลองกับประโยชนของงบประมาณในการเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
หนวยงานใหสามารถใชจายไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเพื่อความเจริญกาวหนาแก
หนวยงานและสังคม และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ มีการกระจาย
ทรัพยากรอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

6.3 พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม การใชงบประมาณใหเกิดความโปรงใส 
คลองตัว และเปนไปตามแผน 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับ การพัฒนาระบบการใชงบประมาณให เกิด
ประสิทธิภาพ ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการประกกันคุณภาพภายใน 
และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สอดคลองกับการดําเนินงานกระบวนการงบประมาณของ
สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ในข้ันตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนการจัดทํา
รายงาน การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของหนวยงานในชวงระยะเวลาที่กําหนด 
เพื่อแสดงผลงานดําเนินงานวาสามารถบรรลุเปาหหมายและวัตถุประสงคหรือไม มีอุปสรรค
อยางไร สําหรับปรับปรุงในการดําเนินงานครั้งตอไป 

6.4 สงเสริมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพของการใชงบประมาณโดย
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ยุทธศาสตรนี้ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการประเมินผลการใชงบประมาณ
จากผูเก่ียวของ ดวยการสงเสริมการประเมินประสิทธิภาพการใชงบประมาณจากผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดแก ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน สอดคลองกับบทความของอํารุง จันทวานิช  และ
คณะ (กระทรวงศึกษาธิการ) เร่ือง โรงเรียนสมบูรณแบบ ที่มีองคประกอบดานผลผลิตคือ ผูเรียน
มีคุณภาพ มาตรฐาน โรงเรียนเปนที่ชื่นชมของชุมชน เปนแบบอยางและใหความชวยเหลือแก
ชุมชน และโรงเรียนอื่น  
 

ขอเสนอแนะ 

จากการอภิปรายผลการวิจัย มีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชและ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
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1.1 ดานผูเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อันไดแก หนวยงานที่ดูแลการศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวศึกษาควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน จากงานวิจัยพบวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน ไดอิง
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ในระดับปฐมวัย และอิงตามหลักสูตรแกนกลาง 
2551 ในระดับประถม และมัธยมศึกษา และอิงหลักสูตรการอาชีวศึกษา 2545 (ปรับปรุง 2546) 
ในระดับอาชีวศึกษา  ซึ่งขาดความทันสมัย และขาดความสอดคลองกับสภาพสังคม การเมือง 
การปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

1.2 ดานครู 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานควรประสานกับหนวยงานที่ดูแลการผลิต

และพัฒนาครู ใหกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการมุงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู มีทักษะในการถายทอดความรูและวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ
มาตรฐานสากล และสามารถผลิตครูไดตามความตองการจําเปนตอการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา การวางแผนผลิตและพัฒนาครูยังไมเปนระบบ และ
ยังขาดขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการวางแผน แมจะมีหนวยงานที่ดูแลดานการผลิตครูและ
การจัดสรรอัตรากําลังครูอยูหลายหนวยงาน แตก็มีการทํางานกันอยางแยกสวน ไมตอเนื่อง
เชื่อมโยง และไมมีการรวมมือกัน การผลิตและพัฒนาครูจึงยังมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

1.3 ดานบริหารจัดการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรประสานงานกับหนวยงานที่ดูแล

การศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
การวางเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมกัน และใหจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและ
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุมเปาหมายอยางมีคุณภาพเพ่ือพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน โดย
ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังพัฒนาไปอยางแยกสวน ไมเปน
เอกภาพ ขาดการวางแผนที่เกิดจากความตองการจําเปนที่สะทอนภาพความจริงของประชาชน
ในประเทศ ทําใหเกิดความไมเสมอภาพทางการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั่วประเทศต่ํา
กวาเกณท นอกจากนี้ คนสวนใหญของประเทศที่อยูนอกระบบการศึกษา ยังไมไดรับโอกาสใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาตนอยางตอเนื่อง เนื่องจากยังไมสามารถขับเคลื่อนใหนโยบายลงสูการ
ปฎิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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1.4 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรประสานงานกับหนวยงานท่ีดูแล

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแตละประเภท แตละระดับ ใหพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูให
ตรงกับบริบททองถิ่นและมีความเปนสากล  มุงสูศตวรรษที่ 21 และประสานความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู รวมถึงการวัดและประเมินผล ใหมีมาตรฐานสากล สามารถ
เทียบโอนระหวางกันได จากผลการวิจัยพบวา ในปจจุบันนี้ หลักสูตรมีความลาสมัย ไม
สอดคลองกับบริบทของสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา หลักสูตรยังเนนเนื้อหามากกวา
เนนกระบวนการการเรียนรู เชนเดียวกันกับการวัดและประเมินผล ยังคงเปนการประเมินผลเพื่อ
ทดสอบความรู ความจํา แทนที่จะเปนการวัดทักษะ และความสามารถ นอกจากนี้ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังขาดหลักสูตรที่ชัดเจนในการพัฒนาผูเรียน จึงเกิด
ปญหาในการเทียบโอนผูเรียนระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู 

1.5 ดานการมีสวนรวมของสังคม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการประสานความรวมมือและ
การกระจายอํานาจอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหแตละภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญของการเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ใหเหมาะสมกับความตองการของแตละ
ทองถิ่น เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน จากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการศึกษาของบุตรยังมีนอย ซึ่งมาจากปจจัยหลายประการเชน ระดับความรูของ
ผูปกครอง รูปแบบ วิถีการดําเนินชีวิต รวมไปถึงสังคมรอบดาน ไมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษา และแมจะมีองคกรเอกชนจํานวนหน่ึง ทีใ่หความสําคัญกับการเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิ่น เพื่อนําไปสูการจางงาน แตก็เปนเพียง
บางชุมชน บางทองถิ่น และยังมีจํานวนที่นอยมาก 

1.6 ดานงบประมาณ 

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรวางแผนการใชงบประมาณ แบบมุงเนนผลงาน 
โดยศึกษาความตองการจําเปนของแตละทองถิ่น แตละโรงเรียน เพื่อใหการใชงบประมาณเกิด
ความคุมคา และเกิดความเสมอภาพทั่วประเทศ นอกจากนี้ การวางแผนงบประมาณตอง
คํานึงถึงความโปรงใส และคํานึงถึงงบประมาณที่จะเกิดข้ึนตามมา เพื่อใหการลงทุนงบประมาณ
เกิดความยั่งยืนและคุมคาที่สุด โดยขอคนพบจากการวิจัยพบวา การจัดสรรงบประมาณใน
ปจจุบัน มีผลพวงมาจากนโยบายทางการเมือง ซึ่งไมสอดคลองกับความตองการจําเปนของแต
ละทองถิ่น จึงไมนําไปสูเปาหมายที่วางไว 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรพัฒนาการจัดทํายุทธศาสตรขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียน โดยแยกศึกษาเปนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยม/อาชีวศึกษา เพื่อใหได
ยุทธศาสตรที่มีความแหลมคมมากยิ่งขึ้น และมีความสอดคลองกับบริบทความตองการของ
หลักสูตรในแตละระดับ 

2.2 ควรพัฒนาดัชนีชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรในแตละดาน เพื่อใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจสามารถนําไปสูการปฏิบัติ การขยายผล และสามารถประเมิน
ความสําเร็จของยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม 

2.3 ควรศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหนวยงานภายใตสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดานอาเซียนโดยตรง และสงเสริมการ
ประสานงานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเกิด
การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล การเทียบโอนการศึกษาระหวางรูปแบบการศึกษา 
ใหเกิดความคลองตัวและมีมาตรฐานในระดับสากล พรอมรับการเคล่ือนยายของนักเรียนในชาติ
อาเซียน  
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แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญอาเซียน 

การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอคือ                                
1. เพ่ือศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกิดจากการเขาสูประชาคมอาเซียนของ 
ประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

2. เพื่อสรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

3. เพ่ือรบัรองยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนท่ีรางขึ้น 

 

ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก (PESTE) ที่สงผลตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของประเทศไทย 

ไดโปรดแสดงความคิดเห็นของทาน ตอหัวขอดังตอไปนี้: 
1. สภาพการเมืองโลก รวมถึงการรวมกลุมของอาเซียน สงผลกระทบดานบวก – ดานลบตอ
การ จัดการศึกษา ข้ันพื้ นฐานของประ เทศไทยอย า งไร  และควร มีแนวทางในการ 
พัฒนาอยางไร ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. สภาพสังคมโลก รวมถึงสังคมประเทศอาเซียน สงผลกระทบดานบวก – ดานลบตอการจัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไร และควรมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. สภาพเศรษฐกิจของโลก และกลุมประเทศในอาเซียน สงผลกระทบดานบวก – 

ดานลบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไรบาง และควรมีแนวทางในการ 
พัฒนาอยางไร ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. สภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปของโลก รวมไปถึงประเทศในกลุมอาเซียน สงผลกระทบ ดาน
บวก –ดานลบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไรบาง และควรมี แนวทาง
ในการพัฒนาอยางไร? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. สภาพสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปของโลก รวมไปถึงประเทศในกลุมอาเซียน สงผลกระทบ 

ดานบวก – ดานลบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไรบางและควรมี 

แนวทางในการพัฒนาอยางไร ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาวสูประชาคม  

อาเซียนในป 2558 

6. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน  มีจุดออน – จุดแข็งอยางไร? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยควรมีการเตรียมตัวอยางไร ในการกาวเขาสูประชาคม 

อาเซียนในดานผูเรียน? (ความรู ทักษะ คุณลักษณะ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยควรมีการเตรียมตัวอยางไร ในการกาวเขาสูประชาคม 

อาเซียนในดานครู บุคลากรทางการศึกษา? (ความรู ทักษะ คุณลักษณะ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยควรมีการเตรียมตัวอยางไรในการกาวเขาสูประชาคม 

อาเซียนในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา? (ดานคน ดานงบประมาณ ดานวิธีการบริหาร 
จัดการ ดานอุปกรณ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยควรมีการเตรียมตัวอยางไร ในการกาวเขาสูประชาคม 

อาเซียนในดานหลักสูตร? (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอน 

ปลาย และอาชีวะ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยควรมีการเตรียมตัวอยางไร ในการกาวเขาสูประชาคม 

อาเซียนในดานการมีสวนรวมของสังคม? (ระดับองคกร ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ และ 
ระดับอาเซียน) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยควรมีการเตรียมตัวอยางไร ในการกาวเขาสูประชาคม 

อาเซียนในดานการบริหารจัดการงบประมาณ? (การจัดสรรงบประมาณ การกระจายงบ 

ประมาณ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ขอเสนอแนะอื่นๆ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญการศึกษา 

 

การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอคือ 

1.เพ่ือศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

2. เพ่ือสรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

3. เพ่ือรับรองยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนที่รางขึ้น 

 

ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก (PESTE)ที่สงผลตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ของประเทศไทย 

ไดโปรดแสดงความคิดเห็นของทาน ตอหัวขอดังตอไปนี้: 
1. สภาพการเมืองโลก รวมถึงการรวมกลุมของอาเซียน สงผลกระทบดานบวก- ดานลบตอการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไร และควรมีแนวทาง ในการพัฒนาอยางไร? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. สภาพสังคมโลก รวมถึงสังคมประเทศอาเซียน สงผลกระทบดานบวก-ดานลบตอการจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไร และควรมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร ? (ประเด็น 

ศึกษา สังคม วัฒนธรรม ศาสนา) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. สภาพเศรษฐกิจของโลก และกลุมประเทศในอาเซียน สงผลกระทบดานบวก-ดานลบ 

ตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไรบาง และมีควรแนวทางในการ พัฒนา
อยางไร ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. สภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปของโลก รวมไปถึงประเทศในกลุมอาเซียน สงผลกระทบ ดาน
บวก-ดานลบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไรบางและควรมีแนว ทางใน
การพัฒนาอยางไร? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  สภาพสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนไปของโลก รวมไปถึงประเทศในกลุมอาเซียน สงผลกระทบดาน 

บวก-ดานลบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยางไรบางและควรมีแนวทาง ใน
การพัฒนาอยางไร ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพแวดลอมภายใน (ใชหลัก 4Ms และ 7S ) ของการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

6.ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันมีความพรอมและ 
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (ดานผูเรียน ดานครู  
บุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานหลักสูตร ดานงบประมาณ และ
ดานการมีสวนรวมของสังคม) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. โครงสรางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันมีความพรอมและ 
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (ระดับชาติ ระดับเขต พื้นที่
การศึกษา ระดับสถานศึกษา) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ระบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน มีความพรอมและเหมาะสม 

มากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (การศึกษาในระบบ การศึกษา นอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. ทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใน 

ปจจุบัน มีความพรอมและเหมาะสมมากนอยเพียงใดในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
(ดานวิชาการ ดานภาษา  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานคุณลักษณะ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. บุคลากรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน มีความพรอม และ 
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (นักเรียน ครู-บุคลากร
ทางการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา สพฐ.) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. รูปแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน มีความพรอม  และ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน? (การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.คานิยมรวมขององคกร ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน มีความ
พรอมและเหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน? (ระดับชาติ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.การจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน มีความ
พรอมและเหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการกาวสูประชาคมอาเซียน? (การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อ
เตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

14. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ 

ประเทศไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน? (ดานผูเรียน ดานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานหลักสูตร ดานการมี สวนรวมของสังคม) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาโครงสรางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ประเทศไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน? (การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

ในปจจุบันอยางไรในการกาวสูประชาคมอาเซียน? (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร ในจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันอยางไร  ในการกาวสูประชาคมอาเซียน? (ดาน
วิชาการ ดานภาษา  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานคุณลักษณะ ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
ประเทศไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน? (นักเรียน ครู-บุคลากรทางการ 
ศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา สพฐ.) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ประเทศ
ไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน? (การศึกษาในระบบ การศึกษา นอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาคานิยมรวมขององคกรในการจัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน?(ระดับชาติ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ของ
ประเทศไทยอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน? (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบสัมภาษณ ผอ. เขต และ ผชช. สพฐ. 

 

การวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอคือ 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกิดจากการเขาสูประชาคมอาเซียนของ 
ประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

2. เพื่อสรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

3. เพ่ือรับรองยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนที่รางขึ้น 

 

ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพแวดลอมภายใน (ใชหลัก 4Ms และ 7S )ของการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

1.ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันมีความพรอมและเหมาะ 
สมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (ดานผูเรียน ดานครูบุคลากร ทาง
การศึกษา ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานหลักสูตร ดานงบประมาณ ดานการ มีสวน
รวมของสังคม) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.โครงสรางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน มีความพรอม  และ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับสถานศึกษา) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.ระบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันมีความพรอมและเหมาะสม 

มากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (การศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย 

ในปจจุบัน มีความพรอมและเหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
(ดานวิชาการ ดานภาษา  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานคุณลักษณะ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. บุคลากรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันมีความพรอมและ 
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (นักเรียน ครู-บุคลากร ทาง
การศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา สพฐ.) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. รูปแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันมีความพรอมและเหมาะสม 

มากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (การศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. คานิยมรวมขององคกร ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน มีความ 

พรอมและเหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (ระดับชาติ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. การจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันมีความ 

พรอมและเหมาะสมมากนอยเพียงใด ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อ 

เตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

9.ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศ  

ไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (ดานผูเรียน ดานครู บุคลากรทาง 
การศึกษา ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานหลักสูตร ดานการมีสวนรวมของสังคม) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาโครงสรางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ประเทศไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

ในปจจุบันอยางไรในการกาวสูประชาคมอาเซียน (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรในจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันอยางไร  ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (ดาน
วิชาการ ดานภาษา  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานคุณลักษณะ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ 

ไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (นักเรียน ครู-บุคลากรทางการศึกษา  
ผูบริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา สพฐ.) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ 

ไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาคานิยมรวมขององคกร ในการจัดการ ศึกษาข้ัน
พื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบันอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (ระดับชาติ ระดับเขต
พื้นที่การ ศึกษา ระดับสถานศึกษา) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ประเทศไทยควรมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ  

ประเทศ ไทยอยางไร ในการกาวสูประชาคมอาเซียน (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามผูมีสวนไดสวนเสีย 
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แบบสอบถามผูอํานวยการโรงเรียน 

          การวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูประชาคม
อาเซียน ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 

ขอคือ 

1.เพื่อศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการเขาสูประชาคม 

อาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

2.เพื่อสรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับการเขาสูประชาคม 

อาเซียน   ของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 

3. เพ่ือรับรองยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนท่ีรางขึ้น 

คํานิยาม : สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีทานดูแลอยู 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน  

       1. เพศ    

      ชาย     หญิง 

       2. อายุ (โปรดระบุ) .......................... ป 

3. อายุราชการ  

1 - 5 ป  - 10 ป  11 - 15 ป     16 ปขึ้นไป 

4. อายุงานที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  

1 - 5 ป   6 - 10 ป   11 - 15 ป     16 ปขึ้นไป 

5. ตําแหนงวิทยฐานะ 

ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ     ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  

อื่น ๆ ............................ 
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6. วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี  สาขา ....................................................................... 

 ปริญญาโท  สาขา ....................................................................... 

ปริญญาเอก สาขา ....................................................................... 

อื่น ๆ         สาขา ....................................................................... 

7. ขนาดโรงเรียน 

เล็ก          กลาง          ใหญ   ใหญพิเศษ 

8. ระดับการศึกษาที่เปดสอน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

อนุบาล           มัธยมศึกษาตอนตน 

ประถมศึกษา          มัธยมศึกษาตอนปลาย 

9. จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาของทาน 

ต่ํากวา 100    101 – 300      – 500  – 1,000 

– 1,500 – – 2,500   ขึ้นไป 

10. จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา ............... คน 
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ตอนที่  2 สํารวจความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 

ในดานตาง ๆ  ตามสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปน 

ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 
มาก กลาง นอย 

นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 
มาก กลาง นอย 

นอย 

ที่สุด 

1. ดานผูเรียน 

ดานความรู 

1.1 มีความรูความ 

เขาใจเกี่ยกับประเทศ 

อาเซียนในดานการ 
เมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

         

1.2 มีความรูเก่ียวกับกฎ
บัตรอาเซียน 

         

ดานทักษะ / กระบวนการ 

ทักษะพื้นฐาน 

1.3 มีความสามารถ 

ในการสื่อสารได 
อยางนอย 2 ภาษา 

         

1.4 มีทักษะการใช 
เทคโนโลยีสารสน 

เทศอยางสรางสรรค 
         

1.5 มีความสามารถ 

ในการแกปญหา 
อยางสันติวิธี 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 
มาก กลาง นอย 

นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 
มาก กลาง นอย 

นอย 

ที่สุด 

1.6 มีความสามารถ 

ในการทํางานและอยู 
รวมกับผูอื่น 

          

ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบตอสังคม 

1.7 เคารพและยอม 

รับความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม 

         

1.8 มีภาวะผูนํา          

1.9 เห็นปญหาสังคมและ 
ลงมือทําเพื่อนํา ไปสูการ
เปล่ียนแปลง 

         

ทักษะการเรียนรูและพัฒนาคน 

1.10 เห็นคุณคา 
ความเปนมนุษย 
เทาเทียมกัน 

         

1.11 มีสวนรวมใน 

การแสดงความคิด 

เห็นและแลกเปลี่ยน 

ความรู 

         

1.12 มีความ 

สามารถในการคิด 

วิเคราะห อยางมีเหตุผลมีวิธี
คิด 

อยางถูกตอง 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 
มาก กลาง นอย 

นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 
มาก กลาง นอย 

นอย 

ที่สุด 

1.13 มีความ 

สามารถในการจัด 

การ/ควบคุมตนเอง 
         

ดานเจตคติ 

1.14 มีความภูมิใจใน 

ความเปนไทย/ 

ความเปนอาเซียน 

         

1.15 รวมกันรับผิด 

ชอบตอประชาคม 

อาเซียน 

         

1.16 มีความ 

ตระหนักในความ 

เปนอาเซียน 

         

1.17 มีวิถีชีวิต 

ประชาธิปไตยยึดม่ันในหลัก
ธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติ
ธรรม 

         

1.18 ยอมรับความ 

แตกตางในการนับ 

ถือศาสนา 
         

1.19 ดําเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอ 

เพียง 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 
มาก กลาง นอย 

นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 
มาก กลาง นอย 

นอย 

ที่สุด 

2. ดานครู  บุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ครูผูสอนมีความ 

รูเก่ียวกับประชาคม 

อาเซียน 

          

2.2 ครูสามารถใช 
ภาษาตางประเทศใน 

การสื่อสาร 
          

2.3 ครูใชหนังสือ ตํา 
ราเรียนและสื่อท่ีเปน 

ภาษาตางประเทศในการ
จัดการเรียนรู 

          

2.4 ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(ICT)ในการจัดการเรียนรู 
การวัและการประเมินผล
และการเผยแพรผลงานท้ัง 
ระบบออนไลน(Online)และ
ออฟไลน (Offline) 

          

2.5 ครูใชเทคนิคและวิธี การ
สอนท่ีหลากหลายใน 

การจัดการเรียนรู 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

2.6 ครูสามารถแลก 

เปล่ียนประสบการณ 
ในการจัดการเรียนรู 
ทั้งในประเทศ และใน 

กลุมประชาคม 

อาเซียน 

          

2.7 ครูใชประสบ 

การณการวิจัย สื่อ 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง 

          

2.8 ผูบริหารมี 

วิสัยทัศนในการจัด 

การศึกษาสูประชาคม 

อาเซียน 

          

2.9 ผูบริหารมีความ 

สามารถในการ 
บริหารจัดการภายใต 
สภาวการณจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

          

2.10 ผูบริหารมี 

ทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และทักษะในการใช 
ICT 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

2.11 ผูบริหารมี 

ความสามารถในการ 
ประสานภาคี เครือขายเพ่ือ
ความรวม มือการจัดการ
เรียนรูสู ประชาคมอาเซียน 
(เชน โรงเรียน องคกร
เอกชน หนวยงานราชการ 
ฯลฯ) 

          

2.12 ผูบริหารมีความ 

สามารถในการนิเทศ 
ติดตามผลการดําเนินงาน 

          

2.13 ผูบริหารมีความ 

สามารถในการใช
เทคโนโลยีในการ
ติดตอส่ือสารกับภาคี
เครือขายในกลุมประชา 
คมอาเซียน 

          

3. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.1 แตงตั้งคณะกรรม 

การ ประกอบดวย ผูอํานวย 

การสถานศึกษา  
รองผู อํานวยการสถาน 

ศึกษา และครูผูรับผิดชอบ 

การพัฒนาการเรียนรูสู 
ประชาคมอาเซียน และ
ผูแทนจากหนวยงานองคกร 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

ทั้งภาครัฐและเอกชน           

3.2 ประชุมคณะ 
กรรมการ เพื่อสราง 
ความรู ความเขาใจ และ
ความตระหนักในการ
ดําเนินงานตลอดแนว 
พรอมวางแผน 

กําหนดกิจกรรม/ 

ปฏิทินดําเนินงาน 

          

3.3 สงเสริม สนับ 

สนุนทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน เชน 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุ 
ครุภัณฑ เอกสาร เปนตน 

          

3.4 วางแผนพัฒนาครู 
บุคลากรและผูเก่ียวของ ให
สามารถดําเนินงานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

          

3.5 จัดตั้งเครือขายใน 

สถานศึกษามีผูเกี่ยวของ 
เชน นายอําเภอ ผูแทน 

ฝายวัฒนธรรม ผูแทน 

สํานักงานเทศบาลองคการ 
บริหารสวนตําบล ผูอํานวย 

การ/รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ี 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

การศึกษา ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนตน 

          

3.6 กําหนดใหมีกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูการ 
ดําเนินงานพัฒนาการเรียน 
รูสูประชาคมอาเซียนเปน 

ประจําทุกป โดยกําหนดให 
มีกิจกรรมประกวดแขงขัน 
อันแสดงใหเห็นถึงความรู 
ความเขาใจ และความ 

ตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

          

3.7 กําหนดใหมีการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษาตาม 

อยางเปนระบบ 

          

3.8 สนับสนุนใหครูและ 
บุคลากรในสถานศึกษาเปน
สมาชิกสมาคม/ชมรมครู 
อาเซียนท้ังในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและ
ระดับชาติ 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

มาก 

ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย 

ที่สุด 

3.9 มีการสรุปและรายงาน 

ผลการดําเนินงาน พรอม 

ประชาสัมพันธการดําเนิน 

งานอยางตอเนื่องในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

          

4. ดานหลักสูตร 

4.1 การจัดการเรียนรูใน 

กลุมสาระการเรียนรู สังคม 
ศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม ในเนื้อหา ที่
เก่ียวกับเรื่องอาเซียน 

โดยตรง 

          

4.2 การจัดการเรียนรู 
บูรณาการกับกลุม 

สาระการเรียนรูอื่นๆ โดยใช
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม เปนแกน 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

4.3 การจัดทํารายวิชา 
เพ่ิมเติมโดยการกําหนดผล
การเรียนรูแลวนํามาเขียน
คําอธิบาย รายวิชาและนํา 
ไปจัดทําหนวยการเรียนรู 
ออกแบบการเรียนรู และ 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู
เพ่ือนําไปใชจัดการเรียนรู 
ตอไป 

          

4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีมุง 
เนนการเติมเต็มความรู 
ความชํานาญ และ
ประสบการณของ 
ผูเรียนเกี่ยวกับเรื่อง 
อาเซียน เชน กิจกรรม 

ชุมนุม ชมรมอาเซียน 
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 
อาเซียน เปนตน 
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ขอคําถาม 
สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

4.5 การจัดกิจกรรมเสริม 
เพ่ือเสริมความรู ความ
เขาใจ ความตระหนัก
เก่ียวกับเรื่องอาเซียน เชน 
จัดคายปรัชญาคมอาเซียน 
จัดงานสัปดาหอาเซียน 
กิจกรรมภาษาอาเซียนนารู 
ชุมชนคนรักอาเซียน 
ASEAN Song เปดโลก
อาเซียน เปนตน 

          

5. ดานการมีสวนรวมของสังคม 

การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 สถานศึกษาสามารถ 

เปดโอกาสใหผูปกครองและ
ชุมชนมีสวนรวมในการจัด 

สรางหลักสูตรสถานศึกษา 
และกํากับติดตามการใช 
หลักสูตรสถานศึกษา 

          

การสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.2 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษา สรางความ 

ศรัทธาและความเชื่อม่ันตอ
ชุมชน 

          

5.3 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษา เปนผูมีใจ 
กวางและมีจิตสาธารณะ 

          

5.4 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษา ตระหนัก ใน
สิ่งท่ีจําเปนและขาด 

แคลน ไมวางเฉย มีความ 

ตั้งใจที่จะทํากิจทุกอยางให
สําเร็จ 

          

5.5 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษาหม่ันพัฒนา 
ตนเองใหมีบุคลิกที่ดี มี
เสนหเปนที่ชื่นชมศรัทธา
ของชุมชนและเพื่อนรวม 

งาน 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.6 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษา มีความ 

ออนนอมถอมตนวางตัว 
เรียบงายอยูกับชุมชนและ 
เพ่ือนรวมงานไดทุกเวลา 

          

5.7 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษาพัฒนาทักษะ
การประนีประนอมหลีก 

เลี่ยงการโตแยงท่ีไรเหตุผล 

          

5.8 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษาใหการตอน 

รับชุมชนดวยบรรยากาศ 

มิตรภาพ 

          

5.9 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษาพัฒนา 
เทคนิคการวิเคราะหชุมชน
อยางลึกซึ้งเพื่อสํารวจจุด 

เดน จุดดอยเพื่อเปนฐาน 

ขอมูลในการพัฒนา 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.10 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษาหม่ันแสวง 
หาแหลงงบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑจากหนวยงาน 

บริษัท หาง รานคา โดยใช
โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

          

5.11 ผูบริหารและบุคลากร 
ในสถานศึกษา สรางและ 
พัฒนาคานิยมการสราง 
สัมพันธภาพกับชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ 

          

บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษา 

5.12 ชุมชนมีสวนรวมใน 

การจัดและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนทั้งท่ี 

บานและสถานศึกษา 

          

5.13 ชุมชนมีสวนรวม 

กําหนดนโยบาย เปาหมาย
การจัดการ 
ศึกษาแกสถานศึกษา 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.14 ชุมชนมีสวนรวม ใน
การประชาสัมพันธ 
สนับสนุนกิจกรรมทาง 
การศึกษา 

          

5.15 ชุมชนเปนผูสนับสนุน 

ทรัพยากรและบุคลากรใน 

การจัดการศึกษา 

          

5.16 ชุมชนมีสวนรวมใน 

การตรวจสอบการจัดการ 
ศึกษา 

          

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

5.17 สถานศึกษามีการ 
สํารวจความตองการ การ
สํารวจขอมูลพื้นฐาน 

          

5.18 การมีสวนรวมของ 
ชุมชนในการกําหนด 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.19 การมีสวนรวมของ 
ชุมชนในการวางแผน 

พัฒนาสถานศึกษาตาม 

วิสัยทัศน พันธกิจ 

          

5.20 การมีสวนรวมของ 
ชุมชนในการกําหนด 

กิจกรรมการปฏิบัติ อันเปน 
แนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสู
ความสําเร็จ 

          

5.21 การมีสวนรวมของ 
ชุมชนในการประเมินผล 
คือการประเมินแนวทาง 
ปฏิบัติ 

          

5.22 การสรุปผลการมีสวน 

รวมเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ทํางานรวมกัน 

 

          

6. ดานงบประมาณ 

การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

6.1 เนนการบริหารจัดการ 
แบบปรับตัวได (Adaptive 

Management)มีความยืด 

หยุน คลองตัว กระจาย 

อํานาจและทันเหตุการณ 

          

6.2 ยึดหลักการบริหาร 
กิจการท่ีดี เปนการบริหาร 
งานที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปรงใส และ 
ตรวจสอบได 

          

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยการบูรณาการที่สนองตอยุทธศาสตรของ
ชาติ ทั้ง 3 มิติ 

6.3 การบริหารงบประมาณ 

มีการบูรณาการท่ีสนองตอ
ยุทธศาสตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

          

6.4 การบริหารงบประมาณ 

มีการบูรณาการท่ีสนอง ตอ
ยุทธศาสตรเฉพาะของ 
รัฐบาล 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

6.5 การบริหารงบประมาณ 

มีการบูรณาการสนองตอ
ยุทธ 

ศาสตรพื้นที่  (Area) 

          

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

                                                       ขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสน้ี 

    นางสาวขวัญทิพย ชินเศรษฐวงศ       
 
 
 
 
 

ลงชื่อ   .....................................................   
                               (                                                )   

        ตําแหนง ....................................................               
      วันท่ี ............/............./............... 



 
 

 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอคือ 
 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกิดจากการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย ใน ป พ.ศ. 2558 

2. เพื่อสรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทยใน ป พ.ศ. 2558 

3. เพ่ือรับรองยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียนท่ีรางขึ้น 

 

คํานิยาม : สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีทานดูแลอยู 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน  

1. เพศ    

1.  ชาย     2.  หญิง 

2. อายุ (โปรดระบุ) .......................... ป 

3. อายุงานที่ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  

1.   1  ป  2.   2  ป  3.   3  ป        4.   3  ป

ขึ้นไป  

4. วุฒิการศึกษา 

 1.  ปริญญาตรี    สาขา ....................................................................... 

 2.  ปริญญาโท    สาขา ....................................................................... 

3.  ปริญญาเอก   สาขา ....................................................................... 

4.  อื่น ๆ           สาขา ....................................................................... 
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ตอนที่  2 สํารวจความพรอมของสถานศึกษาในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนใน
ดานตาง ๆ  ตามสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปน 

ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. ดานผูเรียน 

ดานความรู 

1.1  มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกัประเทศอาเซียน ใน
ดานการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

          

1.2 มีความรูเก่ียวกับกฎ
บัตรอาเซียน 

          

ดานทักษะ / กระบวนการ 

 ทักษะพ้ืนฐาน 

1.4 มีความสามารถในการ
สื่อสารไดอยางนอย 2 
ภาษา 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.5  มีความสามารถใน
การแกปญหาอยางสันติ
วิธ ี

          

1.6  มีความสามารถใน
การทํางานและอยูรวมกับ
ผูอื่น 

          

 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบตอสังคม 

1.7 เคารพและยอมรับ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

          

1.8 มีภาวะผูนํา           

1.9 เห็นปญหาสังคมและ
ลงมือทําเพื่อนําไปสูการ
เปล่ียนแปลง 

          

 ทักษะการเรียนรูและพัฒนาคน 

1.10 เห็นคุณคาความ
เปนมนุษยเทาเทียมกัน 

          

1.11 มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความรู 

          

1.12 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีวิธีคิดอยา
ถูกตอง 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.13 มีความสามารถใน
การจัดการจัดการ/
ควบคุมตนเอง 

          

ดานเจตคติ 
1.14 มีความภูมิใจใน
ความเปนไทย/ความ
เปอาเซียน 

          

1.15 รวมกันรับผิดชอบ
ตอประชาคมอาเซียน 

          

1.16 มีความตระหนักใน
ความเปนอาเซียน 

          

1.17 มีวิถีชีวิ
ประชาธิปไตย ยึดม่ันใน
หลักธรรมาภิบาล สันติ
วิธี/สันติธรรม 

          

1.18 ยอมรับความ
แตกตางในการนับถือ
ศาสนา 

          

1.19 ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

         

2. ดานครู  บุคลากรทางการศึกษา 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

2.1 ครูผูสอนมีความรู
เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

          

2.2 ครูสามารถใชภาษา 
ตางประเทศในการ
สื่อสาร 

          

2.3 ครูใชหนังสือ ตํารา
เรียน และสื่อท่ีเปนภาษา 
ตางประเทศในการ
จัดการเรียนรู 

          

2.4 ครูใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (ICT) ใน
การจัดการเรียนรู การวัด
และการประเมินผล และ
การเผยแพรผลงาน ทั้ง
ระบบออนไลน (Online) 

และออฟไลน (Offline) 

          

2.5 ครูใชเทคนิคและ
วิธีการสอนที่หลาก 

หลายในการจัดการ
เรียนรู 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

2.6 ครูสามารถแลก 
เปล่ียนประสบการณใน
การจัดการเรียนรูท้ังใน
ประเทศ และในกลุม
ประชาคมอาเซียน 

          

2.7 ครูใชประสบการณ
การวิจัย สื่อนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

          

2.8 ผูบริหารมีวิสัยทัศน
ในการจัดการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน 

          

2.9 ผูบริหารมีความ 
สามารถในการบริหาร
จัดการภายใต 
สภาวการณจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพ 

          

2.10 ผูบริหารมีทักษะใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และทักษะใน
การใช ICT 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

2.11 ผูบริหารมีความ 
สามารถในการประสาน
ภาคี เครือขายเพ่ือความ
รวมมือกาจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน (เชน 
โรงเรียน องคกรเอกชน 
หนวยงานราชการ ฯลฯ) 

          

2.12 ผูบริหารมีความ 
สามารถในการนิ เทศ 
ติดตามผลการดําเนินงาน 

          

2.13 ผูบริหารมีความ 
สามารถในการใช
เทคโนโลยีในการ
ติดตอส่ือสารกับภาคี
เครือขายในกลุม
ประชาคมอาเซียน 

          

3. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.1 แตงตั้งคณะกรรม 
การ ประกอบดวย  
ผูอํานวยการสถานศึกษา 
รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา และครู 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ผูรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน และ
ผูแทนจากหนวยงาน
องคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

          

3.2 ประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจ และ
ความตระหนักในการ
ดําเนินงานตลอดแนว
พรอมวางแผนกําหนด 
กิจกรรม/ปฏิทิน
ดําเนินงาน 

          

3.3 สงเสริม สนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน เชน 
งบประมาณ บุคลากร 
วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร 
เปนตน 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

3.4 วางแผนพัฒนาครู 
บุคลากร และผูเก่ียวของ
ใหสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

          

3.5 จัดตั้งเครือขายใน
สถานศึกษา มีผูเกี่ยวของ 
เชน นายอําเภอ ผูแทน
ฝายวัฒนธรรม ผูแทน
สํานักงานเทศบาล
องคการ บริหารสวน
ตําบล ผูอํานวย การ/รอง
ผูอํานวย การสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ภูมิปญญาทองถิ่น เปน
ตน 

          

3.6 กําหนดใหมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ดําเนินงานพัฒนาการ
เรียนรูสูประชาคม
อาเซียนเปนประจําทุกป 
โดยกําหนดใหมีกิจกรรม 

          



308 
 

 

 

ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ประกวดแขงขัน อันแสดง
ใหเห็นถึงความรู ความ
เขาใจและความตระหนัก
เก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

          

3.7 กําหนดใหมีการ
นิเทศภายในสถานศึกษา
ตามอยางเปนระบบ 

          

3.8 สนับสนุนใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
เปนสมาชิกสมาคม/
ชมรมครูอาเซียนท้ังใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
และระดับชาติ 

          

3.9 มีการสรุปและ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอม
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

4. ดานหลักสูตร 

4.1 การจัดการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในเนื้อหาที่
เก่ียวกับเรื่องอาเซียน
โดยตรง 

          

4.2 การจัดการเรียนรู
บูรณาการกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่นๆ โดยใช
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนแกน 

          

4.3 การจัดทํารายวิชา
เพ่ิมเติม โดยการกําหนด
ผลการเรียนรู แลวนํามา
เขียนคําอธิบาย รายวิชา 
และนําไปจัดทําหนวย
การเรียนรู ออกแบบการ
เรียนรู และเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูเพ่ือนําไป 
ใชจัดการเรียนรูตอไป 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

4.4 การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เปน
กิจกรรมที่มุงเนนการเติม
เต็มความรู ความชํานาญ 
และประสบการณของ
ผูเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
อาเซียน เชน กิจกรรม
ชุมนุม ชมรมอาเซียน 
ลูกเสือ – ยุวกาชาด
อาเซียน เปนตน 

          

4.5 การจัดกิจกรรมเสริม 
เพ่ือเสริมความรู ความ
เขาใจ ความตระหนัก
เก่ียวกับเรื่องอาเซียน 
เชน จัดคายปรัชญาคม
อาเซียน จัดงานสัปดาห
อาเซียน กิจกรรมภาษา
อาเซียนนารูชุมชนคนรัก
อาเซียน ASEAN Song 

เปดโลกอาเซียน เปนตน 

          

5. ดานการมีสวนรวมของสังคม 

การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 สถานศึกษาสามารถ           
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

เปดโอกาสใหผูปกครอง
และชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดสรางหลักสูตร
สถานศึกษา และกํากับ 
ติดตามการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 

          

การสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 

5.2 ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา สราง
ความศรัทธาและความ
เช่ือม่ันตอชุมชน 

          

5.3 ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา เปนผูมีใจ
กวางและมีจิตสาธารณะ 

          

5.4 ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา ตระหนัก
ในสิ่งท่ีจําเปนและขาด
แคลน ไมวางเฉย มีความ
ตั้งใจที่จะทํากิจทุกอยาง
ใหสําเร็จ 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.5 ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา หมั่น
พัฒนาตนเองใหมีบุคลิก
ที่ดี มีเสนห เปนท่ีชื่นชม
ศรัทธาของชุมชนและ
เพ่ือนรวมงาน 

          

5.6 ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา มีความ
ออนนอมถอมตน วางตัว
เรียบงาย อยูกับชุมชน
และเพื่อนรวมงานไดทุก
เวลา 

          

5.7 ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา พัฒนา
ทักษะการประนีประนอม 
หลีกเลี่ยงการโตแยงที่ไร
เหตุผล 

          

5.8 ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษาใหการ
ตอนรับชุมชนดวย
บรรยากาศ มิตรภาพ 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.9 ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา พัฒนา
เทคนิคการวิเคราะห
ชุมชนอยางลึกซึ้ง เพ่ือ
สํารวจจุดเดน จุดดอย 
เพ่ือเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนา 

          

5.10 ผูบริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
หมั่นแสวงหาแหลง
งบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ จากหนวยงาน 
บริษัท หาง รานคา โดย
ใชโครงการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

          

5.11 ผูบริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
สรางและพัฒนาคานิยม
การสรางสัมพันธภาพกับ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

          

บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษา 

5.12 ชุมชนมีสวนรวมใน           
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

การจัดและสงเสริม
กระบวน การเรียนรูของ
ผูเรียนทั้งท่ีบานและ
สถาน ศึกษา 

          

5.13 ชุมชนมีสวนรวม
กําหนดนโยบาย 
เปาหมาย การจัดการ
ศึกษาแกสถาน ศึกษา 

          

5.14 ชุมชนมีสวนรวมใน
การประชาสัมพันธ 
สนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษา 

          

5.15 ชุมชนเปนผูสนับ  
สนุนทรัพยากรและ
บุคลากรในการจัด
การศึกษา 

          

5.16 ชุมชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการจัด
การศึกษา 
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กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

 

 

ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.17 สถานศึกษามีการ
สํารวจความตองการ การ
สํารวจขอมูลพื้นฐาน 

          

5.18 การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการกําหนด
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

          

5.19 การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ 

          

5.20 การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการกําหนด
กิจกรรมการปฏิบัติ อัน
เปน แนวทางปฏิบัติที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ 

          

5.21 การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการประเมินผล 
คือ การประเมินแนวทาง
ปฏิบัติ 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

5.22 การสรุปผลการมี
สวนรวม เพ่ือพัฒนา
กระบวนการทํางาน
รวมกัน 

          

6. ดานงบประมาณ 

การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา 

6.1 เนนการบริหาร
จัดการแบบปรับตัวได 
(Adaptive 

Management) มีความ
ยืดหยุน คลองตัว 
กระจายอํานาจและทัน
เหตุการณ 

          

6.2 ยึดหลักการบริหาร
กิจการท่ีดี เปนการ
บริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปรงใส และตรวจสอบได 

          

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยการบูรณาการที่สนองตอยุทธศาสตร
ของชาติ ทั้ง 3 มิติ 

6.3 การบริหาร
งบประมาณมีการบูรณา 
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ขอคําถาม 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก กลาง นอย นอย
ที่สุด 

การที่สนองตอ
ยุทธศาสตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

          

6.4 การบริหาร
งบประมาณมีการบูรณา
การที่สนองตอ
ยุทธศาสตรเฉพาะของ
รัฐบาล 

          

6.5 การบริหาร
งบประมาณมีการบูรณา
การสนองตอยุทธศาสตร
พื้นที่  (Area) 

          

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
        นางสาวขวัญทิพย ชินเศรษฐวงศ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินรางยุทธศาสตร 
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แบบประเมินรางยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

เร่ือง  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

 

ขาพเจา นางสาวขวัญทิพย ชินเศรษฐวงษ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน  ซึ่งนักศึกษาไดรวบรวมขอมูล รวมถึง
การเก็บแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และผูปฏิบัติงาน
โดยตรง   และเพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรฯเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม และตรงกับ
ขอเท็จจริงมากที่สุด  จึงขอความอนุเคราะหทานประเมินรางยุทธศาสตรโดยแสดงความคิดเห็น
ของทานตามความเปนจริง และไดโปรดสงแบบประเมินกลับผูประเมิน โดยทานสามารถสงกลับ
ไดทาง Email: kwantip_sts@yahoo.com   หรือทางไปรษณียตามที่อยูบนซองเปลาท่ีแนบมา
ให หรือโปรดติดตอท่ีเบอรโทร 08-5- 862-6251   ขอมูลท่ีไดจากทานจะเปนประโยชนอยางมาก
ในการจัดทํายุทธศาสตรตอไป    

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหมา ณ โอกาสนี้ 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

          นางสาวขวัญทิพย ชินเศรษฐวงศ 
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คําชี้แจง 

1. แบบประเมินน้ีประกอบดวย 3 สวน 

2. โปรดตอบคําถามในสวนที่ 1   และโปรดทําเคร่ืองหมาย        ลงในชองระดับความ
คิดเห็นของทานในสวนที่ 2     และหากทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณากรอกขอมูล 
ในสวนท่ี 3 

 

สวนที่ 1.  ขอมูลพื้นฐานทั่วไป 

1. ปจจุบันทานทํางานอยูในเขตพื้นที่จังหวัด  ..................................... 
2. ทานปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ)  หรือ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับใด 

 

                สพฐ.    

            ผูอํานวยการสํานัก    

           ที่ปรึกษา 

             ผูเชี่ยวชาญ 

              อื่นๆ  โปรดระบุ .......................................   

                สพป.     

   ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ    

ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
   อื่นๆ โปรดระบุ .......................................   

             สพม. 

             ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ    

                        ประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 

                                          อื่นๆ โปรดระบุ ....................................... 
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3. เพศ                ชาย             หญิง 
 

 
4. อายุ              15-24 ป                 25-34 ป   35-44 ป

  

                                  45-54 ป           55 ป ขึ้นไป 

 

5. สถานภาพ             โสด              สมรส               อื่นๆ 

 

6. การศึกษา            ประถมศึกษา              มัธยมตน/เทียบเทา     

           มัธยมปลาย/ป.ว.ช     อนุปริญญา/ป.ว.ส. 

               ปริญญาตรี             ปริญญาโท                 ปริญญา  
                                                                                                        เอก 



 
 

 
 

แบบประเมินรางยทุธศาสตรการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพืน้ฐานสูประชาคมอาเซียน 

เรื่อง  ยุทธศาสตรการขบัเคลือ่นการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน 

สวนที่ 2   

คําชี้แจง กรุณาทาํเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานตามความ
เปนจริง 

5    หมายถึง    มากที่สุด 

4    หมายถึง    มาก 

3    หมายถึง    ปานกลาง 
2    หมายถึง    นอย 

1    หมายถึง    นอยที่สุด 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปน
ประโยชน ความถูกตอง 

ขอเสนอแนะ Propriety 

Standard 
Feasibility Standard Utility Standard 

Accuracy 

Standard 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. สงเสริมการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู 
ความสามารถ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามเกณฑ 

1.1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู ความ สามารถ 

เพื่อมุงสูมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ ระดับอาเซียน และ
ระดับสากล 

1.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยาง
ลึกซึ้ง ในดานการเมืองการปกครอง 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม วัฒนธรรม
ของประเทศไทย ประเทศในกลุม
อาเซียน รวมถึงอาเซียน+3 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

มาตรฐานการศึกษา
ชาติ เพื่อมุงสูมาตรฐาน
การศึกษาในระดับชาติ 
ระดับอาเซียน และ
ระดับสากล 

 1.1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูใน
วิชาหลัก และมีความรูรอบตัวในดาน
อื่นๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การเงิน การ
ประกอบธุรกิจ สิ่งแวดลอม ใน
ลักษณะ 
สหวิทยาการ 

  1.1.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาถิ่น 
และภาษาในชาติในชาติอาเซียน +3 
ที่สามารถใชจริงไดในชีวิตประจําวัน 

  1.1.4 สงเสริมผูเรียน ในดานการอาน 
การเขียน เพื่อเปนทักษะพื้นฐานใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว 

 1.2  สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถดํารงชีพและรับ
ความเปลี่ยนแปลงในการเขา
สูสังคมอาเซียนและสังคมโลก
ในทุกมิติ 

1.2.1    สงเสริมการพัฒนาผูเรียน  
ใหเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง มี
ความรับผิดชอบตอสังคม มี
ความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น และสามารถแกไขปญหาอยาง
สันติวิธี 

 

 

 
  

 

 

1.2.2  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการ
คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และ
สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเรียนรูวิธีการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  แกปญหา มีความคิด สรางสรรค มี
ทักษะในการสื่อสาร และมีทักษะแหง
ความรวมมือ                      

  

 

 

1.2.3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง
สรางสรรค เพื่อตอยอดการเรียนรู 

  1.2.4 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ เขาใจถึงการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล รูจักการ
ทําประโยชนเพื่อสวนรวม โดยไมหวัง
ผลตอบแทน 

  1.2.5  สงเสริมผูเรียนใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ความสามารถในการวางแผน การลง
มือปฏิบัติ และนําไปสูการประเมิน
ตนเอง และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน 

 1.3  สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสํานึกในความเปน
พลเมืองไทย พลเมือง 

1.3.1. สงเสริมใหผูเรียนมีความ
ตระหนัก ในความเปนพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลโลก และรวม
รับผิดชอบตอสังคมในทุกมิติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 อาเซียนและพลโลก 
ดํารงชีวิตตามวิถีหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (1.3) 

 

                     
  1.3.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจ 

ยอมรับและเคารพในความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  1.3.3  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีจิตสํานึก   มีทักษะการ
ดํารงชีวิต ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่หลากหลายโดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน 

  

 

 

1.3.4 สงเสริมเด็กและเยาวชนไทยให
สามารถพัฒนาทักษะการดํารงชีพ
อยางมีคุณภาพ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสงเสริมการพัฒนา
โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกตําบล เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู และ
นําไปสูการขยายผล 

  

 

 

1.3.5 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนให
มีทัศนติที่ดีตอการเรียนรู มีความ
มุงมั่นและมีเปาหมายในชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ใหมีความรู มีทักษะการ
ถายทอด และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนสูอาเซียน 

2.1   พัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา ใหมี ความรูใน
ศตวรรษที่ 21 

2.1.1. สงเสริมและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียน 

 2.1.2 สงเสริมการพัฒนาครูใหมี
ความรูความเขาใจ ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่21 

  

 
2.1.3 สงเสริมใหครูศึกษาหาความรู ที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความรูใน
ศาสตรเฉพาะทางแหงตน เพื่อการ
จัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 

 2.2  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีสมธรรนะ 
มีความสามารถในการ
ถายทอดความรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนสูมาตรฐานในศตวรรษ
ที่ 21 

2.2.1  สงเสริมใหครูพัฒนาเทคนิค
และกระบวนการที่หลากหลาย ในการ
จัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนดาน
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
และนําไปสูการสรางนวัตกรรม 

  2.2.2  พัฒนาครูใหมีทักษะความรู 
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน โดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

 

 

2.2.3 สงเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 

  2.2.4 สงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใชการวิจัยสื่อ และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

  

 

 

 

 

2.2.5 สงเสริมและสนับสนุนโครงการ
แลก เปลี่ยน ระหวางครูในประเทศ
กลุมอาเซียน เพื่อนําไปสูการสราง
นวัตกรรมใหมเพื่อพัฒนาผูเรียนสู
อาเซียน 

 2.3  เรงรัดการพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของครู และ
บุคคลากรทางการศึกษา ให
เปนไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบันวิชาชีพครู 

2.3.1 สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความ
รัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียน 

  

 

 

 

 

2.3.2 สงเสริมการพัฒนาครู ใหเปนผู
ที่มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และมี
ความคิดสรางสรรค มุงมั่นในการ
พัฒนาความรูความสามารถของตน
อยางตอเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

 
2.3.3 สงเสริมใหครู เปนผูนําแหงการ
เปลี่ยนแปลง ยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวไดเปนอยางดี 

3.  เรงรัดการ
พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทุกรูปแบบ ทุกระดับ 
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สูอาเซียน 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย
ครอบคลุมและเขาถึงประชา
ชนกเปาหมาย บนหลักความ
เสมอภาคและความเปนธรรม 

3.1.1 ศึกษาสภาพทีเปนจริง และ
สภาพที่ควรจะเปน รวมถึงความ
ตองการของชุมชนเพื่อวางแผนการ
จัดการศึกษาใหสามารถพัฒนาคน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาทองถิ่น 

  3.1.2 พัฒนาเครือขายการศึกษาใน
ชุมชน ใหเกิดความสะดวกและเขาถึง
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

 3.2  สงเสริมการบริหาร
จัดการใหผูเรียนไดรับสิทธิ 
และโอกาสในการเขารับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมี
คุณภาพ ทั่วถึง ครอบคลุม 
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

3.2.1 เรงรัดการพัฒนาและเตรียม
ความพรอมเด็กระดับกอน
ประถมศึกษา  ( 3 ป ถึงกอนเขา
ประถมศึกษาปที่ 1 ) ใหมีโอกาสไดรับ
การพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกรูปแบบ 

  

 

 

3.2.2  สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนทุก
กลุม ไดรับสิทธิและไดรับการพัฒนา
ตามบริบทเต็มศักยภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  3.2.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ของผูเรียนทุกกลุม ทั่วประเทศ เพื่อ
วางแผนการพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึง 
ตอเนื่อง   ตามบริบทเต็มศักยภาพ 

  3.2.4 จัดทําแผนพัฒนา และ
แผนปฏิบัติการในการดูแลผูเรียนทุก
กลุมอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในการกาวเขาสูอาเซียน 

  

 
3.2.5 พัฒนาและสงเสริมการ
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ให
ประชาชนไดรับทราบ และเขาใจถึง
สิทธิที่พึงไดรับในดานการศึกษา 

 3.3  เรงรัดการบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมความพรอมผูเรียน
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.3.1  เรงรัดการสรางทัศนคติที่ดีตอ
การศึกษาในสายวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาที่ประเทศ ขาดแคลน 

  

 

 

 

 

 

3.3.2 เรงรัดการพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพ ใหสอดคลองกับ
ความตองการ ของตลาดแรงงาน
ภายใน ประเทศ และในประเทศ
อาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.3  เรงรัดการพัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการวัด
ประเมินผลใหมีความยืดหยุน 
สามารถเชื่อมโยงระหวางการศึกษา
ในแตละรูปแบบ เพื่อผูเรียนทุกกลุม
สามารถพัฒนาตนอยางตอเนื่องเพื่อ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  3.3.4 เพิ่ม ขยายชองทางและรูปแบบ
การจัดการศึกษาใหมีความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิต
และตลาดแรงงานในทองถิ่น 

  

 

 

 

 

 

3.3.5  สงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย โดยพัฒนาระบบการเขาถึง
แหลงเรียนรูและแหลง ขอมูล
สารสนเทศ มีการวัดและประเมินผล
อยางเปนรูปธรรม พรอมออกเกียติ
บัตร เพื่อรับรองทักษะ 

 3.4  เรงรัดการพัฒนาแผน
กระบวนทัศนการพัฒนาครูให
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อผลิตครูใน
ศตวรรษที่ 21 

3.4.1 เรงรัดการดําเนินงานตามแผน
นโยบายการผลิตครู ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
ใหเกิดความชัดเจน  และเปนรูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  3.4.2 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ 
เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนการผลิตครู 

  3.4.3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพครู ใหมีความยืดหยุนและมี
ความหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเขาศึกษาตอของผูเรียนจาก
สาขาวิชาตาง ๆ 

  

 

 

3.4.4 สรางแรงจูงใจใหคนที่มีเจตคติที่
ดีตอวิชาชีพครู มีความรู 
ความสามารถเขาสูวิชาชีพครู 

  3.4.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
สรรหาครูใหคนดี และคนเกง ใน
สาขาวิชาตางๆ เขามาสูสายวิชาชีพ
ครูไดงายขึ้น โดยเฉพาะครู
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

 3.5 ยกระดับคุณภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษาสู
มาตรฐานวิชาชีพครูใน
ศตวรรษที่ 21 

3.5.1 เรงพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู 
ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษที่ 
21 

  3.5.2 สงเสริมการจัดโครงการพัฒนา
ครู บุคคลากรทางการศึกษา ใหมี 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  ความรู มีทักษะในการถายทอดองค
ความรู และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพครู                      

  

 

 

3.5.3  ปรับปรุง และพัฒนาระบบ และ
เกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
ครู ใหมีมาตรฐานสากล 

  3.5.4  เรงรัดการบรรจหุลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาทองถิ่น และ
ภาษาในชาติอาเซียนในหลักสูตร
วิชาชีพครู เพื่อใหครูมีทักษะภาษา 
และสามารถจัดการเรียนการสอนแก
ผูเรียนอาเซียน 

 3.6  ยกระดับฐานะวิชาชีพครู 
ใหเปนวิชาชีพชั้นสูง 

3.6.1  ปรับปรุงสวัสดิการและ
คาตอบแทน ใหเหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูง เพื่อสรางแรงจูงใจใหคน
ดี คนเกงเขาสูวิชาชีพครู 

 3.7  บริหารจัดการ การผลิต 
จัดสรรอัตรากําลัง และพัฒนา
ครูใหสอดคลองกับการศึกษา
ทุกประเภท ทุกระดับ ทุก
สาขาวิชา อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

3.7.1 สงเสริมการทําวิจัย เพื่อนําไปสู
การจัดทําแผนการผลิตครูในทุก
สาขาวิชา ใหตรงกับความตองการ
จําเปนของสังคม ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

 

 

 

3.7.2 พัฒนาระบบการพัฒนาครูจบไม
ตรงวุฒิ ใหมีความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

  

 

 

 

 

 

 

3.7.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ในดานอัตรากําลังครู ที่สะทอนความ
ตองการจําเปนจากการศึกษาทุก
รูปแบบ ทุกระดับ เพื่อนําไปสูการวาง
แผนการจัดสรรอัตราครูอยางทั่วถึง
และเสมอภาคและทันการณ 

  

 

 

 

3.7.4 พัฒนาทําเนียบผูเชี่ยวชาญและ
ปราชญชาวบานในชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในชุมชน 

 3.8  พัฒนาการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทุก
รูปแบบ ทุกระดับ ใหเปนไป
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

3.8.1  วางแผนการจัดทําแผนพัฒนา
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
รูปแบบ ทุกระดับ ใหครอบคลุม แผน
ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
อยางเปนรูปธรรม เพื่อตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุก
มิต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 3.9  สงเสริมการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี
มาตรฐานพรอมกาวสูอาเซียน 

3.9.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวาง
แผนการบริหารจัดการหลักสูตร และ
สื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

  3.9.2 สงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
หลักสูตรและสื่อการเรียนรู เพื่อระดม
ความคิดจากทุกฝายในชุมชนและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

4. สงเสริมการพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทุกรูปแบบ ทุกระดับ สู
มาตรฐานสากล 

4.1 ยกระดับมาตรฐาน
หลักสูตรของการศึกษาขั้น
พื้นฐานสูศตวรรษที่ 21 

4.1.1  รวมพัฒนาและจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาอาเซียน ในการ ศึกษาทุก
รูปแบบ ทุกระดับ  เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

 4.1.2  บูรณาการ และเชื่อมโยง
หลักสูตรอาเซียน ใน 8 กลุมสาระ สู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู   
ความเขาใจในการเขาสูประชาคม
อาเซียนในทุกมิติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  

 
4.1.3  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของนักเรียนไทย 

 

334 



 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  และนักเรียนตางชาติ ใหสามารถ
พัฒนาไปดวยกัน ภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน                      

  

 

 

 

 

 

4.1.4  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ใหมีความหลากหลาย
และมีมาตรฐานตอบสนองความ
ตองการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

  4.1.5 สงเสริมการจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นที่ตอบสนองบริบทของทองถิ่น
ในการพัฒนาสูอาเซียน ในทุกมิติ โดย
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 4.2  พัฒนา และยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียนรู
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
รูปแบบ ทุกระดับ สูการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 

4.2.1  อบรมและพัฒนาครู ใหมี
ความรู ความสามารถและมีสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อ
พัฒนาสูทักษะในศตวรรษที่ 21 

  

 

 

 

4.2.2 สงเสริมและสนับสนุน การวิจัย  
เพื่อนําไปสูการสราง  นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

 

 

 

4.2.3 สรรหาสื่อการจัดการเรียนรู 
ภาคภาษาอังกฤษ  และภาษาในชาติ
อาเซียน+3  ใหครอบคลุมทุกสาขา 
ทุกระดับการศึกษา 

  4.2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู เพื่อสงเสริมผูเรียนทุกกลุม ใน
ทุกสาขาอยางตอเนื่องเต็มศักยภาพ 

  4.2.5 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ และตางประเทศ เพื่อยกระ 
ดับสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู 

 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

4.3.1  จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานอาเซียนใหมีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับผูเรียนตางสาขา ตาง
ระดับ พรอมเกิดการเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม 

  4.3.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหรองรับการ จัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ระบบออนไลน    และ ออฟไลน อยาง
หลากหลายและพรอมใชสําหรับ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  4.3.3 จัดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ทที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใช
งานในแตละพื้นที่บริการ 

  4.3.4 จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในทุกตําบลเพื่อใหขอมูล
ดานการศึกษาตรงกับความตองการ
ของชุมชน 

  4.3.5 บริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สํามะโนประชากรในพื้นที่บริหาร เพื่อ
เก็บขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
ของประชาชน 

  

 

 

 

4.3.6  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนออนไลน เพื่อผูเรียนสามารถ
ศึกษาหาความรูพัฒนาตนไดดวย
ตนเองตลอดชีวิต 

 4.4 พัฒนาเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลผูเรียน ใหเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล 
สามารถสะทอนคุณภาพ
ผูเรียนทุกกลุมจากทุกรูปแบบ
การศึกษา 
 

4.4.1 พัฒนามาตรฐานการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนใหมีความเปนสากล 
และมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  4.4.2  พัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล ใหมีความสอดคลอง และ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

  4.4.3  พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
สะทอนคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง 

5. สงเสริมทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
บนหลักการมีสวนรวม
คือ รวมคิด รวมทํา รวม
ตรวจสอบ รวม
รับผิดชอบ เพื่อ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศ
ไทยสูอาเซียน 

5.1 สราง และพัฒนา 
เครือขายการจัดการศึกษาให
มีความเขมแข็ง สามารถผลิต 
และพัฒนากําลังคนสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

5.1.1  สงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาจัดหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการของภาคธุรกิจในชุมชน 
มีการฝกประสบการณระหวางเรียน
และ ประกันโอกาสการจางงานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา 

 5.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหภาค
ธุรกิจมีสวนรวมในการวางแผน
หลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
แรงงานที่ตองการ 

  5.1.3 พัฒนาศูนยแนะแนวการศึกษา
ในแตละชุมชน เพื่อมุงสูการมีงานทํา 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  5.1.4 สรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา เพื่อทุกฝายรวมกัน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 5.2  สรางเครือขายความ
รวมมือ ทางการ ศึกษา
รวมกับองคกร หรือหนวยงาน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

5.2.1 สนับสนุน และสงเสริมโครงการ
แลกเปลี่ยนตางๆ เชน โครงการ
แลกเปลี่ยนครู โครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูในชั้นเรียนเปนตน 

  5.2.2  สงเสริมและสนับสนุน สราง
แรงจูงใจ ใหองคกรทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ภายในและภายนอก
ประเทศ เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

 5.3 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน 
และภูมิปญญาทองถิ่น ใหมี
ศักยภาพ เพื่อรวมสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

 

 

5.3.1 จัดทําทาํเนียบแหลงเรียนรู และ
ภูมิปญญาในทองถิ่น เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการบริหารจัดการเรียนรู
และงายตอการเขาถึง 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 
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ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 
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ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  5.3.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นอยางมีระบบและมี
มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
อยางตอเนื่องและยั่งยืน 

  5.3.3 สงเสริมและสนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน เพื่อ
สรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และการมีสวนรวม 

 5.4 สงเสริมและสนับสนุนใน
การพัฒนาชุมชนใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนา
ตน มีความใฝเรียน ใฝรู เพื่อ
พัฒนาสูความเปนสังคมแหง
การเรียนรู 

5.4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัด
อบรม ใหความรูแกประชาชน ถึง
ความสําคัญในการพัฒนาตนอยาง
ตอเนื่อง 

  

 

 

 

 

 

5.4.2 พัฒนา สงเสริม และ
ประชาสัมพันธชุมชนตนแบบ ในดาน
ชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูการ
ขยายผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. สงเสริมการบริหาร
จัดการงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกรูปแบบ ทุกระดับ 
แบบมุงเนนผลงาน 

6.1 สงเสริมการพัฒนา
แผนการบริหารจัดการดาน
งบประมาณและการระดม
ทรัพยากร เพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู
อาเซียน 

6.1.1 ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาแผนการ
จัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้น
พื้นฐานแบบมุงเนนผลงาน 

  6.1.2 จัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

  6.1.3 เนนการจัดสรรงบประมาณเชิง
พัฒนา มากกวาเชิงตั้งรับและแกไข
ปญหา 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4  เนนการบูรณาการและประสาน
ความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียใน
การรวมจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการกํากับติดตาม 
และประเมินผลการใชงบประมาณ 
เพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรมตอทุกฝาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 6.2 พัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณ ใหเกิดความ
เที่ยงธรรม ทั่วถึง และทันตอ
การใชงาน ทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาทั่ว
ประเทศสูอาเซียน 

6.2.1 จัดประชุมเพื่อรับฟงความ
ตองการของชุมชนในการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อพัฒนาการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น เพื่อ
ยกระดับความรู ความสามารถของคน
ในชุมชน 

  6.2.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศในแตละชุมชน เชน อาชีพ 
เศรษฐกิจหลัก สํามะโนประชากร 
ทะเบียนคนตางดาว เปนตน เพื่อดูแล
ผูเรียนไดอยางทั่วถึง ครอบคลุม
ผูเรียนทุกกลุม เกิดความเที่ยงธรรม 
และตรงตามความตองการของ
ทองถิ่น 

  6.2.3 วางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ใหครอบคลุมการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาสังคมสูสังคม
แหงการเรียนรู 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรรอง 

ความเหมาะสม 

Propriety 

Standard 

ความเปนไปได 
Feasibility Standard 

ความเปน
ประโยชน 

Utility Standard 

ความถูกตอง 

Accuracy 

Standard ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 6.3  พัฒนาระบบการกํากับ 
ติดตาม การใชงบประมาณให
เกิดความโปรงใส คลองตัว 
และเปนไปตามแผน 

6.3.1 พัฒนาโปรแกรม และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยในการ
บริหารจัดการงบประมาณอยางเปน
ระบบครบวงจร 

  6.3.2 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ใหสามารถกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการใช
งบประมาณขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  6.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการดูแล
ดานงบประมาณดานการศึกษาในแต
ละทองถิ่น เพื่อใหการจัดสรร
งบประมาณเปนไปอยางโปรงใส 
คลองตัว และเปนไปตามแผน 

 6.4 สงเสริมการพัฒนาระบบ
การประเมินประสิทธิภาพการ
ใชงบประมาณโดยการมีสวน
รวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

6.4.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณโดยใชความสําเร็จของ
ผูเรียนเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 

  6.4.2 สงเสริมการพัฒนารูปแบบการ
ประเมนิประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณจากผูมีสวนไดสวนเสีย  
เชน ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน  

 

343 



 
 

 
 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอเกบ็รวบรวมขอมูลและขอสัมภาษณ 
  

  



352 
 

 
 



353 
 

 
 



354 
 

 
 



355 
 

 
 



356 
 

 
 



357 
 

 
 



358 
 

 
 



359 
 

 
 



360 
 

 
 



361 
 

 
 



362 
 

 
 



363 
 

 
 



364 
 

 
 



365 
 

 
 



366 
 

 
 



367 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รายนามผูเช่ียวชาญและผูใหขอมูล 
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รายนามผูเช่ียวชาญและผูใหขอมูลงานวิจัยโดยการสัมภาษณ 
รวมท้ังหมด 20  ทาน    
2. ดานการศึกษา 1 ทาน 

1.1 ศาสตราจารย ดร. พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ 
ตําแหนง: ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. ดานอาเซียน 1 ทาน     

2.1 คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ 
ตําแหนง: นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 

สมาคมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 

4. ผูเช่ียวชาญของ สพฐ. 6 ทาน    

3.1 ดร. รังสรรค มณีเล็ก 

ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และท่ีปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู (งบประมาณ) 
3.2 นายอเนก รัตนปยะภาภรณ   081 8333264  089 1679162 

ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 3.3 ดร. ชวลิต  โพธิ์นคร  089 1087652 

  ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.4 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
ตําแหนง: กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.5 นางวัฒนาพร  ระงับทุกข 
ตําแหนง: ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู 

 3.6 ดร. อรทัย   มูลคํา 
  ตําแหนง: ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวม 

5. ผอ./ประธานกรรมการเขต สพป. 6 ทาน 

4.1 อาจารยปริญญา อุดมทรัพย 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

4.2 นายธงชัย ทุนคํา 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 
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4.3 นายทวีพล แพเรือง 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

4.4 นายสิทธิชัย อิ่มออง 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

4.5 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

4.6 นายลิขิต เพชรผล 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

6. ผอ./ประธานกรรมการเขต  สพม. 6 ทาน 

5.1 อาจารยนคร ตังคะพิภพ 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

5.2 ดร.เรืองเดช วงศหลา 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

5.3 นายไพรัช แสงทอง 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

5.4 นายประจวบ สุวัฒนพงษ 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  

5.5 วาท่ีรอยตรี ดร. อานนท สุขภาคกิจ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   

 5.6 นายสมเกียรติ สรรคพงษ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ประวัติผูวิจัย 

 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวขวัญทิพย ชินเศรษฐวงศ 
ที่อยู 39/10 หมู 4 ถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
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พ.ศ.2552 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
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