
 

 

ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 28/2557 
ติดตามความกาวหนาในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวย ดร.กิตติ ลิม่สกุล 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ รวมประชุมเพื่อตดิตามความกาวหนาในการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมผีูบริหาร
ระดับสูง ขาราชการ สพฐ. เขารวมประชุม เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2557 ณ หองประชุมโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

คณะผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดนําเสนอความกาวหนาในการจัด
การศึกษา ตาม 5 นโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสรุปดังน้ี 

นโยบายท่ี 1 เรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน 

 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใชองคความรูจากการเขารวมโครงการ PISA 

สพฐ.ไดจัดทําแผนยทุธศาสตรและยกรางประกาศ ศธ.เรือ่งแนวปฏิบัติการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบ PISA และวางแผนที่จะดําเนินงานเปน 3 ระยะ ไดแก 

1) ภายในเดือนมีนาคม เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูบริหารการศึกษาทั้งในสวนกลาง เขตพื้นที่
การศึกษา คณาจารยสถาบันอุดมศึกษา และเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ  

2) ภายในเดือนพฤษภาคม โดยจัดหลักสูตรอบรมและจัดอบรมใหแกศึกษานิเทศกและครูสายผูสอน
ภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เขตละ 4 คน  

3) ภายในเดือนกันยายน โดยจัดหาและสรางขอสอบตามแนว PISA และบทอานพัฒนาศักยภาพการอาน 
คิดวิเคราะห คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร รวมทั้งนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล และจัดเวทีแลกเปล่ียนผลการ
ดําเนินงาน 

 พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 

สพฐ.ไดออกประกาศ ศธ. เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนแลว โดยมีแผนงานทีจ่ะจัดทําคูมือและแนว
ปฏิบัติการจัดเรียนการสอน ชี้แจงทําความเขาใจ ปรับปรงุสื่อการสอน รวมทั้งจัดหาสื่อสนับสนุนการสอน นอกจากน้ี
จะพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ครูผูสอน และขอสอบวัด/ประเมินผลการเรียนรูภาษาจีน 

 พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

สพฐ.ไดออกประกาศ ศธ. เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแลว พรอมทั้งสรุปผลการวิจยัระดับ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามกรอบ CEFR ปรับจุดเนนการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งขยายโครงการ EP/MEP/EBE/EIS ยกระดับความสามารถของครู และสงเสริมการใชสื่อ
เทคโนโลยี  ทั้งน้ี สพฐ.มีแผนทีจ่ะใชกรอบแนวคิด CEFR ในการดําเนินงาน เชน กําหนดเปาหมายการเรียนรู การ
อบรมครู การกําหนดเกณฑมาตรฐานระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเรียนและครู รวมทั้งจัดใหมี 
Conversation Class ในทุกโรงเรยีน จัดระบบวิชาเลือก วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ เพิ่มชั่วโมงเรียนอยาง
เพียงพอ จัดคายภาษาอังกฤษแบบเขม และผลิต/สรรหา/ใหบริการ e-Content/Learning Application/สื่อดิจิทัล 
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 เรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได 

สพฐ.ไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได แบงเปน 3 กลุม คือ 

- กลุมที่ 1 อานไมออก  โดยมีการสาธิตรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จัดพมิพหนังสือแบบเรียนเร็ว
ใหมเพื่อซอมเสริมและฝกทักษะ จัดทําคลังความรูผานเว็บไซต http://academic.obec.go.th/web/node/318 
และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน 

- กลุมที่ 2 อานรูเรื่องบาง  โดยการพัฒนาวิทยากรแกนนําการอานในทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และจัดทําคลังความรู 

- กลุมที่ 3 อานรูเรื่องดี  โดยการพัฒนาวิทยากรแกนนําการอานในทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
จัดทําแผนยุทธศาสตรและกําหนดมาตรการพฒันาผูเรียนตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

สพฐ.ไดทบทวนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร : การตกซ้ําชั้น และนําเสนอตอ ศธ.ใหใช
ขอสอบกลางเปนสวนหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนปลายปของผูเรียน รวมทัง้มีแผนทีจ่ะปรับแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล และสรางความตระหนัก ความรูและเขาใจใหแกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

นโยบายท่ี 2 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สพฐ.ไดดําเนินการหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายดาน อาทิ การจัดการเรียนรูดานการคิด
วิเคราะห ความคิดสรางสรรค การใชวิจัยเปนฐานสรางสรรคกระบวนการคิดและโครงงาน พัฒนาสมรรถนะครสูําหรบั
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูบรรจุใหมกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของครูและ
ผูบริหาร รวมทัง้พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนมีและเล่ือนวิทยฐานะ และใหความรูเก่ียวกับ
การพัฒนาผลงานวิชาการ เปนตน 

 การคดัเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งครูอัตราจางหรือลกูจางช่ัวคราวเปนขาราชการครู ตําแหนงครู
ผูชวย ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

สพฐ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกฯ ครูผูชวย สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และแตงต้ัง
คณะทํางานพิจารณาแนวทางการคัดเลือกฯ สําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต เพื่อชวยเหลือ
พนักงานราชการ ครูอัตราจางชั่วคราว ลูกจางประจํา และวิทยากรอิสลามใหมีขวัญกําลังใจ 

นโยบายท่ี 3 เรงนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มาใชในการปฏิรูปการเรียนรู 

สพฐ.กําลังจัดหาระบบการเรียนการสอนแบบ Interactive Learning ติดต้ังระบบ Virtual Classroom และระบบ 
OBEC Channel IPTV จัดหา Wireless Access Point สําหรับโรงเรียน พัฒนาและสงเสรมิครูใหใช Social Media 
และสรางสื่อบนเว็บไซต โดย สพฐ.มีแผนทีจ่ะจัดหาระบบการเรียนการสอน Smart Classroom ปรับปรุงเครือขาย 
Intranet และปรับปรงุการเชื่อมตอใหสอดคลองกับโครงขายการศึกษาแหงชาติ NEdNet จัดซื้อและพัฒนาสื่อที่มี
คุณภาพและทันสมัย เชน Application e-Publishing Game 3D 
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นโยบายท่ี 4 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในปการศึกษา 2557 สพฐ.จะจัดสรรคาใชจายในการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยครั้ง
แรกจัดสรรใหรอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ 2/2556 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) ที่เล่ือน
ชั้นไปอีกระดับชั้นหน่ึง (อ.2 ป.2-6 ม.2-3 และ ม.5-6) สาํหรับนักเรียนเขาใหมคิดเปนรอยละ 70 ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 ป.1 ม.1 และ ม.4 เดิม ปการศึกษา 2556  และครั้งที่ 2 เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียน
รายบุคคลของภาคเรียนที่ 1/2557 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) จึงจัดสรรเพิม่เติมใหครบรอยละ 100 ของจํานวน
นักเรียนปจจบุัน ทั้งน้ี หากการจัดสรรงบประมาณไมครบตามจํานวนนักเรียน ใหโรงเรยีนยมืเงินจากรายการคา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีนและคาจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ สวนกรณีเงินเหลือใหโรงเรียนเก็บไวสมทบ
กับการจัดสรรครั้งตอไป 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและดอยโอกาส 

สพฐ.ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลคนพิการที่เปนปจจุบัน และใหทุกหนวยงานใชในการบริหารจัดการศึกษา 
ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริม่ เชน มีระบบคัดกรอง หลักสูตรที่สอดคลองกับความพิการ แผนการพัฒนา การมี
สวนรวมของผูปกครอง เปนตน จัดใหมีการเรียนรวม โดยมีระบบสนับสนุน มีแผนการพัฒนา มีครู และมีนักสห
วิชาชีพ รวมทัง้จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา เพื่อสงเสรมิใหเด็กพิการไดมโีอกาสเขาทํางานในสถานประกอบการ 
จัดใหมีศูนยการเรยีนเฉพาะความพิการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีแผนงานและมีระบบสราง
แรงจงูใจ และมีกองทุนสงเสรมิและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

นโยบายท่ี 5 พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สพฐ.ไดดําเนินการเรงรัดพัฒนาทักษะภาษาไทยใหสามารถอานออกและเขียนไดคลอง สงเสริมใหนักเรียนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกับนักเรียนในพื้นที่อ่ืน สงเสริมและจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับอัต
ลักษณและบริบทของพื้นที่ และสงเสริมการจัดการศึกษาอาเซียน 

 การสรางขวัญและกําลังใจ 

สพฐ.ไดสรางรายการคุมครอง เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
เชน ระบบ CCTV ระบบวิทยสุื่อสาร ขอตกลงความรวมมอืกับหนวยงานที่เก่ียวของ เปนตน ดําเนินการใหมีและ
จายเงินคาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการและลูกจางของรฐั เดือนละ 
2,500 บาท และ 3,000 บาท รวมทั้งเพิม่คาจางใหกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเปน 9,000 บาท เพิ่มใหกับ
วิทยากรอิสลามเปน 15,000 บาท และจัดเงินเยียวยาครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากความไมสงบราย
ละ 4 ลานบาท 

รมว.ศธ. ไดขอให สพฐ.ชวยคิดประเด็นท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในระยะ 1-3 เดือนตอจากน้ี  เชน 

- การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ  โดยขอใหคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทํางาน
เชื่อมโยงกับ กศน. สช. ดวย โดยเฉพาะเรื่องที่ไดประกาศดําเนินการตามแนว CEFR ซึ่ง สพฐ. เสมือนเปนหนวย
กลาตายที่เปล่ียนแนวคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก็เทากับเปล่ียนวิธีสอนดวย นอกจากน้ี ขอใหประสานกับ 
สทศ. สกอ. เพื่อดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน เชน การออกขอสอบ ทั้งน้ีหากจะเปล่ียนวิธีการเรียนการสอน
ขอใหดําเนินการอยางจรงิจัง และคิดแนวทางการดําเนินงานตอไปดวย เชน จัดกิจกรรมแนะนํา การสื่อสารกับ
สาธารณชนในวงกวาง รวมทั้งแสดงอันดับของไทยทีจ่ัดอันดับโดยสถาบันตางประเทศ เพื่อใหเห็นปญหา และเห็น
ถึงการเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึน 
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- การสงเสริมการสอนภาษาจีน  จะตองมีการเปล่ียนแปลงวิธีการสอนอยางมาก โดยเนนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหเกิดการสื่อสาร (Communicative) เปนการเรียนที่เนนคุณภาพ เนนผลลัพธ มีระบบวิชาเลือกและระบบ
หองเรียนรองรับ มีการสอนวิชาสนทนาอยางเขมขนเพื่อใหสามารถสื่อสารได ควรใหมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินงานอยางตอเน่ืองแมวาจะเปล่ียนรัฐมนตรีก็ตาม นอกจากน้ี จะตองเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ อยาง
ตอเน่ือง เชน การผลิตตํารา/แบบเรียนรวมกับสํานักงานสงเสริมการเรยีนการสอนภาษาจีน
นานาชาติ (HANBAN) การขอความรวมมือจากครูอาสาสมัครจีนใหสอนเด็กไทย โดยยึดตามแนวการจัดการเรยีน
การสอนภาษาจีนแบบเขมขนของ ศธ. กลาวคือ เนนการสอนสนทนาในหองเรียนที่มีขนาดเหมาะสม และมีจํานวน
ชั่วโมงเพียงพอกับการเรียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารในชั้นเรียน นักเรียนทุกคนไดพูด ไดสนทนา  และเมื่อไดแนว
ปฏิบัติและระบบแลว ควรจะตองสื่อสารกับทั้งระบบการศึกษาดวย 

- การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยใชองคความรูจากการเขารวมโครงการ PISA ควรเรง
จัดหาขอสอบตามแนว PISA โดยดวน เพื่อใหทั้งระบบไดวิเคราะหและเรียนรูขอสอบ พรอมทั้งพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตอไป รวมทั้งเชิญชวนใหหนวยงานอ่ืนไดมสีวนรวมในการยกระดับ PISA 
ดวย เชน ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งน้ี ขอใหหารือเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันวา ขณะน้ี ศธ.
กําลังพัฒนาระบบทดสอบกลาง เพื่อใชเปนเครื่องมือทีจ่ะทําใหรูถึงสภาพการจัดการศึกษาของประเทศ แตไมไดใช
เพื่อการแขงขันหรือทําใหโรงเรียนหรือครูตองอับอาย และจะพัฒนาการทดสอบอยางตอเน่ือง เพื่อใหโรงเรียนตางๆ 
สามารถนําไปประยุกตใชได 

- เงินอุดหนุนรายหัว  ควรเรงหารือเพื่อใหไดขอสรุปหรอืโครงรางการจัดการเงินอุดหนุนกับทั้งระบบ เพื่อเตรียม
นําเสนอตอรัฐบาลชุดใหม ทั้งยังขอฝากใหคิดเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม ซึง่จะตองศึกษา
ขอมูล ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยีย่มและแลกเปล่ียน การปรับหลักเกณฑ กฎกติกาตางๆ เชน เสนทางความกาวหนาของ
ครู ผูบริหาร พรอมทั้งนําเสนอใหสาธารณชนไดรับรูตอไป 

- การประชาสัมพันธงานของ สพฐ.  ขอใหดําเนินการไดทันที เพื่อสื่อสารไปยังสงัคมใหไดรับรูวา สพฐ.กําลัง
ดําเนินการในเรื่องใด มีความกาวหนาอยางไร และจะสงผลหรือเกิดความเปล่ียนแปลงอยางไร โดยไมจําเปนตอง
เนนไปที่ภาพของรัฐมนตรี แตใหเนนงานของ สพฐ.อยางแทจรงิ 

นพรัตน สบายกาญจน, นวรัตน รามสูต 

บัลลังก โรหิตเสถียร 
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