ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน มุ่ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษา
ทุกระดับ ปลู กฝั ง คุณธรรม จริ ย ธรรม ความเป็น ไทยและวิถี ชีวิต ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
อย่างไรก็ตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเผชิญปัญหาและความท้าทาย
(Challenges) ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สาระสาคัญดังนี้
1. ด้านคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ยังไม่ถึงระดับมาตรฐานประเทศที่พัฒนาแล้ว ถึงแม้
จะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ เป็นดังต่อไปนี้
1.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2557 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีบางระดับชั้นในบางวิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ร้อยละ 50 รายละเอียดดังนี้
- วิชาภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นกว่าร้อยละ 50.76 ส่วนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนต่าลงเล็กน้อยในขณะที่ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนลดลงต่ากว่าร้อยละ
35.2
- วิช าคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลดลงกว่าปีที่ผ่ านมา ในขณะที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที 6 สูงกว่าปีที่ผ่านมา
- วิช าวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ระดับชั้น มีคะแนนสู งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สู ง
กว่าเดิมเกือบ 5 คะแนน
- วิชาสังคมศึกษาทั้ง 3 ระดับชั้น มีคะแนนสูงขึ้น โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี คะแนนเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 12
- วิชาภาษาอังกฤษ มีเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่มีคะแนนสูงกว่าปีผ่านมา ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 กราฟเส้นแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2557

1.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับนานาชาติ PISA
ผลการทดสอบ Programme for International Student Assessment (PISA) ซึ่งเป็น
การทดสอบนักเรียนอายุ 15 ปี ในระดับนานาชาติ เมื่อพิจารณาผลของนักเรียนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการทดสอบปี 2012 นักเรียนไทยได้ผลคะแนนสูงกว่า ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ทุกวิชาแต่ต่ากว่าสิงคโปร์ ซึ่งมีผลคะแนนทุกวิชาในกลุ่มบนสุดของโลกและเวียดนามที่เพิ่งเข้าทดสอบเป็น
ครั้ ง แรกทั้ ง สองประเทศมี ผ ลคะแนนสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย องค์ ก ารความร่ ว มมื อ และพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ในขณะที่นักเรียนไทยยังมี
คะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD
เมื่อเปรียบเทียบ PISA ปี 2009 (2552) กับปี 2012 (2555) พบว่า ในปี 2012 นักเรียนไทยมี
ผลการประเมินเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ โดยคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและ
เมื่อจัดลาดับจาก 65 ประเทศ การอ่านของนักเรียนไทยอยู่ในช่วงลาดับที่ 47-51 คณิตศาสตร์อยู่ในช่วงลาดับที่
48-52 และวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงลาดับที่ 47-49 ดังภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 2 แนวโน้มคะแนน PISA ของไทย ปี 2009 (2552) – 2012 (2555)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่ผ่านมาตั้งแต่การทดสอบครั้งแรกในปี 2543 พบว่าในปี 2556
นักเรียนไทยทาคะแนนสอบได้สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ และการอ่านซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์และการอ่านซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในภาพ
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สามารถทาคะแนนได้สูงขึ้นอย่างมาก
ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สามารถทาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งระดับ อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินในปีนี้
จากการวิเคราะห์ผลจาแนกตามภูมิภาค พบว่า นักเรียนในภาคกลาง ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
มีคะแนนต่ากว่าภาคอื่ น ๆ โดยระหว่างกลุ่ มโรงเรียนต่างๆ ผลคะแนนต่างกันมาก กลุ่ มโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ไม่เพียงคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD คะแนนยังสูงเปรียบเทียบได้กับประเทศผู้นาของโลก
(วิทยาศาสตร์ 565 การอ่าน 554 ทั้งสองวิชามีคะแนนต่ากว่าเพียงเซียงไฮ้ -จีนและสิงคโปร์) ในขณะที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนทุกประเภท
1.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับนานาชาติ TIMSS
จากการประเมินของโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติ Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) ปี 2011 เมื่อเทียบกับปี
2007 พบว่า นักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เป็นอันดับที่ 25 จาก 63
ประเทศทั่วโลก และขึ้นมาเป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลคะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ของไทย พบว่า ลดลงเช่นเดียวกับมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 26 สูง
กว่าไทยซึ่งอยู่ในอันดับที่ 28 ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 แนวโน้มคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการประเมิน TIMSS ของไทย ปี 2550 - 2554

1.4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษานาไปจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรียนสุจริต โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทาดีถวายในหลวง”
กระบวนการลูกเสือ การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ การแข่งขันกีฬา
การส่งเสริมดนตรี ไทยในโรงเรีย น ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่ านี้ส่งผลให้ นักเรียนในสั งกัดเป็นคนดี
มีคุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และปฏิบัติตน
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
1.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
จัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนมารวม/เลิก จัดสรรรถปิกอัพให้โรงเรียนเพื่อรับ -ส่งนักเรียน จานวน 280 คัน
การจั ด การเรี ย นการสอนคละชั้ น 910 โรงเรี ย น และน าระบบการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
การเรียนรู้ผ่าน DLTV กับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นดังนี้
1.5.1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ปีการศึกษา 2557
- ผลการประเมิน NT ป.3 โรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2557 พบว่า ความสามารถด้าน
ภาษา ร้อยละ 50.57 ด้านคานวณ ร้อยละ 42.97 ด้านเหตุผล ร้อยละ 48.43
- ผลการวิเคราะห์ NT ป.3 โรงเรียนขนาดเล็กสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ปีการศึกษา 2556
เท่ากับ 0.89 ส่วนปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 1.37
- ผลการวิเคราะห์ NT ป.3 โรงเรียนขนาดเล็กสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2556
เท่ากับ 1.23 ส่วนปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 1.88
แสดงให้เห็นว่า ผล NT ของโรงเรียนขนาดเล็กสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
1.5.2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มี ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2556 ร้อยละ 36.97 ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 40.74
สูงขึ้น ร้ อยละ 3.07 แสดงให้เห็ น ว่าการน าระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียมมาใช้ในโรงเรียน
ขนาดเล็กส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นอย่างเด่นชัด
1.6 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดทาห้ องสมุดโรงเรี ยนให้ เป็น ห้ องสมุด 3 ดี ส่ งเสริมให้ สถานศึก ษามีห นังสื อและสื่ อส่ งเสริมการอ่านที่มี
คุณภาพ จัดทาโครงการรีดดิ้งคลับ โครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา โครงการความร่วมมือกับสมาคม
ห้ อ งสมุด แห่ งประเทศไทย โครงการสารานุ กรมไทยส าหรั บเยาวชน ซึ่ งจากการด าเนิ น งานส่ งเสริ มนิ สั ย
รักการอ่าน พบว่า นักเรียนทุกระดับสามารถยกระดับความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้
สารสนเทศสูงขึ้น มีการใช้ห้องสมุดในการเสริมการอ่านและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา
ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของประเทศไทยประสบความสาเร็จด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถเพิ่มจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหว่าง 16 – 69 ปี
จากร้อยละ 5.3 ในปี 2529 เป็นร้อยละ 8.3 ในปี 2553 โดยเพิ่มการเรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ได้แก่ การเรีย นต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากร้อยละ 6.9 ในปี 2529 เป็นร้อยละ 53.7 ในปี 2553
นอกจากนี้ ในช่วง 6 ปี ที่ผ่ านมา อัตราการออกกลางคันของนักเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผลการดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 อัตราการออกกลางคันในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 – 2556

แม้เด็กไทยส่วนใหญ่ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีอัตราการเข้าเรียนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรวัย เรี ย น แต่เมื่อพิจ ารณาจ านวนปีเฉลี่ ยที่ได้รับการศึกษา พบว่า คนไทยอายุ 15 -19 ปี ได้รั บ
การศึกษาเฉลี่ย 9 ปี จากเป้าหมาย 10 ปี โดยเฉพาะประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 10 ของประชากรมีระดับการศึกษาไม่เกินระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงร้อยละ 94 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชายหญิง กลุ่มเด็กชายมีแนวโน้มไม่ประสบ
ผลสาเร็จในการเรียนและเสี่ยงต่อการออกกลางคัน
นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการพัฒนา
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียน
รวม โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ โครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1 อาเภอ 1 ศูนย์ โครงการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
ePub 3.0 เพื่อการเรียนการสอนสาหรับคนพิการในระบบออนไลน์ โครงการโรงเรียนในพื้นที่สูง ชายแดน
เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆ ดังกล่าวนี้ มีจุดประสงค์
เพื่อให้โอกาสแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผลการดาเนินงาน พบว่า
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแล เอาใจใส่ สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของ
ตนเองได้อย่างน่าพอใจ โดยมีเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

นอกจากนั้น การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ สถานศึกษา ที่ผ่านมาในเรื่องการแนะแนวการศึกษา อาชีพ การแนะแนวชีวิตและสังคม โดยความ
ร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิต และได้รับการพัฒนารอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง
3 ด้านการบริหารจัดการ
แม้ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสอง ปี พ.ศ. 2549 - 2552 โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จะได้รับ
การรับรองถึงกว่าร้อยละ 80 แต่การกระจายอานาจการบริหารการจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังทาได้น้อย สถานศึกษาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมสูงในการจัดการศึกษามีเพียงร้อยละ 17 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาไทยเมื่อจัดลาดับแล้วถือว่า
ต่าโดยเมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยู่ที่อันดับ 52
จาก 57 ประเทศที่เข้าร่วมรับการประเมินสมรรถนะในการแข่งขันด้ านการศึกษาปี 2552 รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณให้ในสัดส่วนที่สูง แต่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของไทยยังคงถูกจัดสรรจากด้านอุปทานเป็นหลัก และงบประมาณกว่าร้อยละ 75 ไม่มีความสัมพันธ์กับจานวน
นักเรียนโดยตรง
4. ความสามารถในการแข่งขัน
กุญแจสาคัญในการแข่งขันในเวทีโลก คือ คุณภาพและสมรรถภาพของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาเด็กไทยให้มีความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต คุณภาพและสมรรถภาพดังกล่าว
หมายถึง ความสามารถในการอ่านเขียน การคิดคานวณ คิดวิเคราะห์ ความสามารถทางเทคโนโลยี และ
การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาสากลและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ เด็กไทย
ควรมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม และ
ทักษะทางข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งทักษะชีวิต ในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รุนแรงและภัยพิบัติต่างๆ ความท้าทายดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาไทย
ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนโดยการเรียนรู้ยุคใหม่ต้องสอนให้น้อยลงและเรียนรู้ให้มากขึ้น ให้ความสาคัญ
กับทักษะมากกว่าสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นผู้ชี้ทิศทางการเรียนรู้ เรียนแบบร่วมมือกัน เรียนกันเป็นทีม
และประเมิน ผลแบบใหม่โ ดยถามวิ ธีคิด ประเมิ นเป็ นทีม และข้อ สอบไม่เ ป็นความลั บ แต่เ ป็นตั ว กระตุ้ น
ให้เรียนรู้
แต่ในปัจจุบัน การศึกษาไทยยังไม่สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมนักเรียน
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้ แม้แต่การพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ในอันดับที่ 81 จากทั้งหมด 134 ประเทศ
ซึ่งเป็นลาดับที่ต่ากว่าอันดับความสามารถในการแข่งขั นทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้อันดับที่ 34 โดยประเทศไทย
มีสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมต่ากว่าประเทศที่มีประชากรและทรัพยากรใกล้ เคียงกัน สะท้อนว่า
ประเทศไทยพัฒ นาน้อยกว่าประเทศอื่น ดังนั้น หากประเทศไทยโดยทุกภาคส่ วนในสังคมไทยไม่หันมาให้
ความสาคัญกับการพัฒ นาการศึกษาอย่ างจริงจัง จะส่งผลให้ ความสามารถของประเทศไทยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในโลกลดต่าลงไปอีก

