
กรอบแนวคดิการปฏริูปการศกึษา

จรสั  สวุรรณเวลา

การสมัมนาเรือ่ง การปฏริูปการศกึษา

๑๑ กนัยายน ๒๕๖๑



คณุภาพต ่ามาก

ไมไ่ดม้าตรฐานไทย/สากล

ความเหลือ่มล า้สงู

ตดิกบัดกัความ

ยากจน

ไมส่ามารถแขง่ขนั

ถว่งประเทศไทย ๔,๐

ดอ้ยประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล

ยงัไมต่ระหนกัถงึความรุนแรงของปญัหา



ผลการสอบ O-NET ต ่ามาก

ผลคะแนนผูจ้บ

การศกึษา

ข ัน้พื้นฐาน 

สว่นใหญต่กเกณฑ์

ของไทย

ผลการสอบ O-Net ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่6 พ.ศ. 2561

ผูเ้ขา้สอบกวา่ 372,000 คน

คะแนนเฉลีย่   คณิตศาสตร์ 24.53 %

ภาษาองักฤษ 28.31 %

วทิยาศาสตร์ 29.37 %

สงัคมศาสตร์ 34.70 %

ภาษาไทย 49.25 %

หลกัสตูรไทย

สอบปรนยั

ฐานเน้ือหาสาระ 

SD  =  10-15 Range 0 - 100
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Science Reading Mathวิทยาศาสตร์ การอ่าน คณิตศาสตร์

ผลการสอบ PISA ต า่มาก ตลอด 15 ปี

มาตรฐานโลก 500

การศกึษาไทยไมไ่ดม้าตรฐานสากล

(PISA สอบวดัสมรรถนะ)

2000     2003    2006   2009   2012 2015

Below minimum
คณิตศาสตร์

เวียดนาม  7.8%

มาเลเซีย 37.5%

ไทย 53.8%

วทิยาศาสตร์
เวียดนาม    5.9%

มาเลเซีย 33.7%

ไทย        46.7%

เวียดนามดีกว่าไทยมาก
มาเลเซียแซงไทยไป

ผูจ้บการศกึษาภาคบงัคบั ยงัเป็นแรงงานไรฝี้มอื

ไทย 46%  Functionally innumerate (เวียดนาม 11%)

52%  Basic proficiency            (เวียดนาม 78%)

1%  High proficiency (เวียดนาม 11%)



ผลการศกึษาตา่งกนัตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กมีผลต า่ ในทกุวชิา

โรงเรียนชายขอบมปีญัหา
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ผล PISA 2015 แยกตามสถาบนัการศึกษา

Score

โรงเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสงักดัท้องถ่ิน

โรงเรียนในเมือง



การศึกษา
ที่ 56

Global Competitiveness Index 2017-2018     

การศกึษา เป็น ตวัถว่งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

32.  Thailand

3.Singapore, 6.Hong Kong, 9.Japan, 15.Taiwan, 23.Malaysia, 26.Korea, 27.China

ความสามารถในการแขง่ขนัของชาตไิทยต ่า



Times World 
University Rankings 

2018

Top 200 universities

China 7
Hong Kong 5
South Korea 4
Singapore  2
Japan 2
Taiwan 1

Thailand  0

 ไมม่ีมหาวทิยาลยัของไทย ตดิอนัดบั 200 ตน้ของโลก

Times Asia University 
Rankings 2018

Top 200 universities
China 50
Japan 30
South Korea 21
Taiwan 18
India 17
Turkey 11
Iran 11
Malaysia 8
Hong Kong 7
Israel 6
Thailand 4
Singapore 2

QS World University 
Rankings 2018

Top 200 universities
China 7
Japan 8
South Korea 7
Hong Kong 4
India 3
Singapore 2
Taiwan 2
Malaysia 1

Thailand  0
Top 300 universities

Thailand  1

ไตห้วนั  มาเลเ ีย   อ่งกง แ งไทยไป



Thailand

Malaysia

http://www.oecd.org/sti/iherd-final-reports.htm, 
Suwanwela,C: (2013) Effectiveness of research and innovation management 

at policy and institutional levels in Thailand

เอกสารวชิาการตพีมิพ์ทีม่กีารอา้งองิ

http://www.oecd.org/sti/iherd-final-reports.htm


Global Competitiveness Report  by the World Economic Forum

Roles of universities
in building national competitiveness

1. Quality higher education and training

to provide pools of well-educated workers
2. Technological readiness

to expand the frontier of knowledge
3. Innovations 

leading to cutting-edge products and processes

การปฏริูปอดุมศกึษา



๐ ผูท้ีว่า่งงานในประเทศไทย 449,000 คน  (มกราคม 2517)

จ านวนมากเป็นผูจ้บอุดมศกึษา ราว 150,000 คน
ยงัไมม่มีาตรการส าหรบับณัฑติวา่งงาน

๐ บณัฑติท างานต ่ากวา่วุฒกิารศกึษา  

๐ รบันิสตินกัศกึษาใหม ่หลายสาขาวชิา มากกวา่

ต าแหน่งงานทีค่าดวา่จะมีในอนาคตอนัใกล้
ฯลฯ

พ.ศ. 2559 รับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 31,000 คน
ต าแหน่งครูที่จะรับใน 4-5 ปีข้างหน้า มีเพียง 24,000 ต าแหน่ง
สาขาที่ผลิต: ประถมศกึษา  6%, ปฐมวยั 3%, สาขาเฉพาะทาง 92%



สาขาวชิาไมต่รงงาน  
ไมส่มดุลระหวา่งศาสตร์  

ไมม่มีาตรการแทรกแ งทีเ่ป็นผล  

การจดัสรรงบประมาณบบีไปตรงกนัขา้ม                   

คณุภาพบณัฑติต ่า 
ไมม่สีมรรถนะ  ทกัษะไมต่รง     บณัฑติยากจน

ผูล้งทะเบียนมีรายไดต้ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่ปี 

เป็นผูท้ีจ่บปรญิญาเอกกวา่ 700 คน และปรญิญาโท กวา่ 20,000 คน

อดุมศกึษา ขาดแผน มหภาค ขาดขอ้มลูสาธารณะ



Russia

Thailand

Vietnam

Singapore
Taipei Finland

งบประมาณด้านการศึกษา 20 % ของงบประมาณแผ่นดนิ
= 4.2% ของ GDP

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการศกึษาไทย ต ่า
การใช้งบประมาณ หละหลวม

ประสิทธิผลของโรงเรียนไทย 
ระดับ POOR



ปญัหาการเบกิเงนิอุดหนุนนกัเรียนรายหวั  า้ อ้น

ขอ้มลู 2559        ข้อมลูทัง้หมด   13,726,929 คน        

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์    12,620,110 คน   (ลงไม่ถูกต้อง 409,190 คน)

ไม่มีในทะเบียนราษฎร์ (ไม่มีเลข ๑๓ หลกั) 1,106,819 คน  (G P O…)

ในกระทรวง ศธ. 12,297,390 คน    เลขประจ าตวัซ า้ซ้อน 140,133    (1.1%)

นอกกระทรวง ศธ. 323,050 คน     เลขประจ าตวัซ า้ซ้อน 23,899     (7.4%)

งบประมาณเงนิอุดหนุนนกัเรียนรายหวั  พ.ศ. 2561

นกัเรียน 11,193,516 คน
งบประมาณ 77,720,342,200  บาท



คณุภาพต ่ามาก

ไมไ่ดม้าตรฐานไทย/สากล

ความเหลือ่มล า้สงู

ตดิกบัดกัความยากจน
ไมส่ามารถแขง่ขนั

ถว่งประเทศไทย ๔,๐

ดอ้ยประสทิธภิาพ
วชิาการ  งานบุคคล  การเงนิ

บริหารจัดการลักษณะเหมือน
บนความหลากหลาย

บริหารจัดการ Top-down

ระบบอ านาจ  /  ค าส่ัง
กระจายอ านาจลงไปแค่เขตพืน้ที่

ไม่ถงึโรงเรียน (โรงเรียนต้องรับค าส่ัง)
ขาดความรับผิดชอบ

ในผลสัมฤทธ์ิ และกระบวนการ

ขาดสมดุลในระบบ  ขาดข้อมูลที่ดี ขาดกลไกที่มีประสทิธิภาพ
การวางนโยบาย การก ากบัตรวจสอบ และการปฏบิตักิาร

รวมอยูใ่นองคก์รเดยีวกนั



คณุภาพ

ความ

เหลือ่มล า้

ความเป็นเลศิ

สามารถแขง่ขนั

ประสทิธภิาพ

โรงเรียนตวัอยา่งความส าเร็จ

21st Century 
Skills

Digital
Revolution
ขา้มระยะทาง 

และ  เวลา

การศกึษาทกุชว่ง ตลอดชีวติ

ปฏริูปคร ัง้น้ี ไมส่ าเร็จไมไ่ด้



คณะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

งานถึง ๓๐พ.ค. ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นสุด ๕ ปี เมื่อสิ้นสุด ๑๐ ปี

๑.ปรบัหลกัคดิ (reset) ดา้นการศกึษา

- พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ

- กฎหมายประกอบ (พ.ร.บ.กองทุนเพือ่

ความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ร.บ.การพฒันา

เด็กปฐมวยั พ.ร.บ.การอดุมศกึษา พ.ร.บ.เขตพื้นที่

นวตักรรมทางการศกึษา พ.ร.ฎ. สถาบนัหลกัสตูร

และการเรียนรูแ้หง่ชาต)ิ

๒. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดบั

คณุภาพการจดัการศกึษา

๓. หลกัสตูร และการเรยีนรูเ้ป็นฐาน

สมรรถนะ ทกัษะของคนยุคใหม่

๔. ดจิทิลัแพลตฟอร์มเพือ่การเรยีนรู้

แหง่ชาต ิ

๕. ยกเครือ่งการผลติและพฒันาคร ู

๖. คณะกรรมการนโยบายการศกึษา

แหง่ชาติ

๓๐ - ๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑. คุณภาพเทียบ

ระดบัสากล

๒. ความเหลือ่มล า้

ปรบัเป็นเชีย่วชาญ

เป็นเลศิตามความ

ถนดัทีห่ลากหลาย

๓.แขง่ขนัได ้เสริม

การพฒันาชาตไิด้

๔.บรหิารจดัการมี

ประสทิธภิาพและ

ปรบัไดท้นัการ



พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ

กฎหมายลูก   พ.ร.บ.   พ.ร.ฎ.

พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา
พ.ร.บ. การพฒันาเดก็ปฐมวัย
พ.ร.บ. การอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ. พืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา

พ.ร.ฎ. สถาบนัหลักสูตร&การเรียนการสอน
ฯ ล ฯ

ยทุธศาสตร์

ชาติ

๖ ดา้น



พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ

หลักการและประเดน็ส าคัญ
ในร่าง พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิฉบับใหม่

(๑) รา่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตฉิบบัใหม ่เป็น

การถอดหลกัการและเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ จงึเน้นที่

หลกัการส าคญั และบรรจุรายละเอยีดเฉพาะทีจ่ าเป็น โดยจะตอ้ง

มกีฎหมายล าดบัรองในระดบัตา่งๆ ออกมาใชต้อ่ไป

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการศึกษา

นโยบายของรัฐบาล
ที่เก่ียวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี
ความคาดหวังของประชาชน
ต่อการปฏรูิปการศึกษา



หลักการและประเดน็ส าคัญ
ในร่าง พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิฉบับใหม่

(๒) การให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการการศกึษา (มาตรา ๓๙)
เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพต ่า ความเหล่ือมล า้สูง การด้อยความสามารถในการแข่งขัน

และการด้อยประสิทธิภาพของระบบการศึกษา
กระจายอ านาจการบริหาร ๔ ด้าน คือการบริหารวิชาการ การบริหารงานบคุคล 
การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน  ไปสู่โรงเรียน 

พร้อมมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนเพื่อการนัน้ 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓๙ ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา 

ท ัง้ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารท ั่วไป

ไปยงัคณะกรรมการ และส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

และสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง 



ผูเ้รียน

โรงเรียน

ครู

แพลตฟอร์มดจิทิลัเพอิการเรียนรู้
(มาตรา ๗๕, ๗๖, ๘๐)

ทกัษะส าหรบัคนในอนาคต
หลกัสตูรฐานสมรรถนะ

การเรียนรูเ้ชงิรกุ ทนัสมยั

สถาบนัหลกัสูตร

และการเรียนรูแ้หง่ชาต ิ (พ.ร.ฎ.

มาตรา ๒๙)
กองทนุพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (มาตรา ๘๒)

สมชัชาการศกึษา (มาตรา ๕๙)

เขตพื้นทีพ่เิศษ
พืน้ที่นวตักรรม
(มาตรา ๕๘) การสง่เสรมิ

สนบัสนุน

(มาตรา ๔๓, ๔๔, ๔๕)

ความเป็นอสิระของโรงเรยีน

มุง่มาตรฐานสากล (มาตรา ๓๙)
อาจเป็นนิตบิุคคล (มาตรา ๗๗) 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา (มาตรา ๕๑)คณะกรรมการสถานศกึษา (มาตรา ๔๒)

หลกัสตูรสถานศกึษา วธิีการเรยีนรู้

(มาตรา ๓๐,  ๓๒)

การประกนัคณุภาพภายใน (มาตรา ๖๒)

การประเมนิคณุภาพภายนอก (มาตรา ๖๓)

การรกัษาคณุภาพสถานศกึษา (มาตรา ๖๔)

บญัชีรายรบัรายจา่ย (มาตรา ๘๐)



หลักการและประเดน็ส าคัญ
ในร่าง พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิฉบับใหม่

(๓) การปฏรูิปครู

ปัญหาการผลิต
ปริมาณ เกิน  บณัฑิตวา่งงาน

คุณภาพ  สมรรถนะ/จริยะความเป็นครู
สัดส่วน ไมต่รงความจ าเป็น 
(ประถมศกึษา  ปฐมวยั  น้อย)

ปัญหาการคัดกรอง
บณัฑิตไมผ่่านจ านวนมาก

บัณฑติท างาน/ค่าตอบแทนต ่ากว่าวชิาชีพ
(ครูอตัราจ้าง ครูจ้างเหมา)  

(เน่ืองจากสดัส่วนสาขาวิชา / คณุภาพ)

ปัญหาการพฒันาครู
ดงึครูออกจากห้องเรียน

เกณฑ์และวิธีการได้”วิทยฐานะ” 
ครูมีวิทยฐานะ ๗๒ % ยงัไม่สร้างผลิตภาพ

งบประมาณหมวดเงินเดือนสงู

ปัญหาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ทางก้าวหน้าเป็น ผู้บริหารการศกึษา

ปัญหาครูอาชีวศึกษา
การผลิต / การพฒันา / ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ



หลักการและประเดน็ส าคัญ
ในร่าง พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิฉบับใหม่

(๔) การปฏรูิปครู

แผนการผลิตครู (มหภาค)
กองทนุผลิตและพฒันาครู (มาตรา ๔๘)

ระบบและวิธีการพฒันาครู บคุลากรทางการศกึษา
และผู้บริหารสถานศกึษา (มาตรา ๕๓)

ระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลครู 
บคุลากรทางการศกึษา และผู้บริหารสถานศกึษา (มาตรา๕๔)

บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๔, ๕๕)
บคุลากรเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา (ผู้ผลติ และผู้ใช้) (มาตรา ๗๙)

บคุลากรบริหารทัว่ไป  ศกึษานิเทศก์

กฎหมายวา่ด้วย สภาครูและบคุลากรทางการศกึษา  (มาตรา ๔๙)



คณะกรรมการนโยบายการศกึษาแห่งชาต ิ (มาตรา ๗๑) 

จดัท าแผนการศกึษาแห่งชาตแิละแผนขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์การศกึษา 
ผลการด าเนินการและการตรวจสอบการด าเนินงาน

(นโยบายการจดัสรรงบประมาณด้านการศกึษา แผนอตัรากาลงัคนด้านการศกึษา 
นโยบายด้านคณุภาพการศกึษาของชาติ    กฎหมายเก่ียวกบัการศกึษา)

องค์ประกอบ    (มาตรา ๘๓)
หน้าที่และอ านาจ  (มาตรา ๘๘)

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนนุการดาเนินการของสมชัชาการศกึษาระดบัจงัหวดั
คณะกรรมการข้อมลูและสารสนเทศด้านการศกึษา
คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษา  

หลักการและประเดน็ส าคัญ
ในร่าง พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิฉบับใหม่

(๕) การปฏรูิประดับนโยบาย



๑.ปรบัหลกัคดิ (reset) ดา้นการศกึษา

- พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิ    

- กฎหมายประกอบ 

(พ.ร.บ.กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 

พ.ร.บ.การพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ร.บ.การอดุมศกึษา พ.ร.บ.เขตพื้นทีน่วตักรรมทาง

การศกึษา พ.ร.ฎ. สถาบนัหลกัสตูรและการเรยีนรูแ้หง่ชาต)ิ

๒. โรงเรียนเป็นศนูย์กลางของการยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษา

๓. หลกัสตูร และการเรียนรูเ้ป็นฐานสมรรถนะ ทกัษะของคนยคุใหม่

๔. ดจิทิลัแพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรูแ้หง่ชาต ิ

๕. ยกเครือ่งการผลติและพฒันาครู 

๖. คณะกรรมการนโยบายการศกึษาแหง่ชาติ

งานถงึ ๓๐พ.ค. ๒๕๖๒



คณะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

งานถึง ๓๐พ.ค. ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นสุด ๕ ปี เมื่อสิ้นสุด ๑๐ ปี

๑.ปรบัหลกัคดิ (reset) ดา้น

การศกึษา โดยด าเนินการผา่น

ทางการออกกฎหมายการศกึษา

แหง่ชาตแิละกฎหมายประกอบ

- พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ

- กฎหมายประกอบ 

(พ.ร.บ.กองทุนเพือ่ความเสมอ

ภาคทางการศกึษา 

พ.ร.บ.การพฒันาเด็กปฐมวยั 

พ.ร.บ.การอุดมศกึษา 

พ.ร.บ.เขตพื้นทีน่วตักรรมทาง

การศกึษา 

พ.ร.ฎ. สถาบนัหลกัสูตรและการ

เรียนรูแ้หง่ชาต)ิ

ด าเนินการตามกฎหมายให้เป็นผล

- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติปรับแก้ส่วนที่ยังท าไมไ่ด้อยู่เดิม และให้ทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และระบบความรู้

- พ.ร.บ. กองทุนฯ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลแกปั้ญหาประชาชน (เน้นเด็ก)ที่หลุดจาก
โอกาสของระบบการศึกษา

- พ.ร.บ. การพัฒนาเดก็ปฐมวัย แก้ปัญหาการพฒันาเดก็เลก็ให้มีอย่างได้คณุภาพ และ

ทั่วถึง ด้วยการร่วมมือกันทกุฝา่ย

- พ.ร.บ. การอุดมศีกษา ปฏิรูปอุดมศกึษาให้มีปรสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ และสนอง

การพัฒนาประเทศสูป่ระเทศไทย ๔.๐

- พ.ร.บ. เขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อบุกเบิกนวัตกรรมการศึกษาหารูปแบบและ
วิธีการ ให้มีประสิทธิผลบนฐานความหลากหลาย ส าหรับปรับขยายออกไปทั้งระบบ

การศึกษา

- พ.ร.ฎ. สถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแ้ห่งชาติ เพื่อปรับและสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(ทักษะของคนยุคใหม่) การเรียนรูใ้หม่ และการประเมนิผลสัมฤทธทิางการศึกษาให้มี

คุณภาพระดับสากล และใช้เทคโนโลยีได้ทันสมัย

๓๐ - ๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑. คุณภาพเทียบ

ระดบัสากล

๒. ความเหลือ่มล า้

ปรบัเป็นเชีย่วชาญ

เป็นเลศิตามความ

ถนดัทีห่ลากหลาย 

๓.แขง่ขนัได ้

เสรมิการพฒันา

ชาตไิด ้

๔.บรหิารจดัการมี

ประสทิธภิาพและ

ปรบัไดท้นัการ



คณะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

งานถึง ๓๐พ.ค. ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นสุด ๕ ปี เมื่อสิ้นสุด ๑๐ ปี

๒. บุกเบกินวตักรรม

การศกึษา ระดบัโรงเรียน 

กลุม่โรงเรียน หรือพื้นที ่โดย

โรงเรียนเป็นศนูย์กลาง

ของการยกระดบัคณุภาพ

การจดัการศกึษา (ให้

ความเป็นอสิระ ๔ ดา้น 

พฒันาผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ครู และนกัเรียน  การ

สนบัสนุนดา้นหลกัสตูร การ

เรียนรู ้สือ่ เทคโนโลย ีการ

อ านวยการและสนนัสนุน

รวมท ัง้ความรว่มมือจาก

ประชาสงัคม)

ขยายผล และสรา้งรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัภูมิ

สงัคม บรบิทของพื้นที ่และเป้าหมายของชาติ

แกป้ญัหาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหส้นองความ

จ าเป็น และไดค้ณุภาพ

พฒันาโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่

อาชีวศกึษา และอุดมศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ 

สนองความจ าเป็นของชาตไิด้

พฒันาการศกึษาตามอธัยาศยัและการศกึษา

เพือ่การด ารงชีพใหส้นองความจ าเป็น และ

ความถนดัของผูเ้รียน

จัดท าแผนการเพิ่มจ านวนโรงเรียนและเขต
พืน้ที่เพื่อการปฏรูิปขึน้ เพื่อให้พัฒนาได้ครบ
ทัง้ประเทศ

๓๐ - ๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑. คุณภาพเทียบ

ระดบัสากล

๒. ความเหลือ่มล า้

ปรบัเป็นเชีย่วชาญ

เป็นเลศิตามความ

ถนดัทีห่ลากหลาย 

๓.แขง่ขนัได ้

เสรมิการพฒันา

ชาตไิด ้

๔.บรหิารจดัการมี

ประสทิธภิาพและ

ปรบัไดท้นัการ



คณะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

งานถึง ๓๐พ.ค. ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นสุด ๕ ปี เมื่อสิ้นสุด ๑๐ ปี

๓. ปรบัหลกัสูตร และการ

เรียนรูเ้ป็นฐานสมรรถนะ 

ทกัษะของคนยคุใหม ่รวมท ัง้

การประเมนิผลสมัฤทธิข์อง

ผูเ้รียน ตอบสนอง

เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ

และ และนโยบายประเทศ

ไทย ๔.๐ โดยการเริม่ตน้ของ

สถาบนัหลกัสตูรและการ

เรียนรูแ้หง่ชาต ิ ึง่เป็น

องคก์รสมรรถนะสูง มีความ

คลอ่งตวัในการท านวตักรรม 

การวจิยั พฒันาและ

ขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิตัใินที่

เรียน

สรา้งหลกัสตูรใหมใ่หค้รบระดบัช ัน้ 

และทกุรูปแบบการศกึษา โดยใหไ้ด้

ระดบัสากลและมคีวามยืดหยุน่ได้

ตามสภาพความหลากหลาย

พฒันารูปแบบการประเมนิ

ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน เพือ่ประกนั

คณุภาพการศกึษาของประเทศ

สรา้งระบบการเทยีบเคยีงและเทยีบ

โอน

๓๐ - ๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑. คุณภาพเทียบระดบั

สากล

๒. ความเหลือ่มล า้ปรบั

เป็นเชีย่วชาญเป็นเลิศ

ตามความถนดัที่

หลากหลาย 

๓.แขง่ขนัได ้เสรมิการ

พฒันาชาตไิด ้

๔.บรหิารจดัการมี

ประสทิธภิาพและปรบั

ไดท้นัการ



คณะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

งานถึง ๓๐พ.ค. ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นสุด ๕ ปี เมื่อสิ้นสุด ๑๐ ปี

๔. เริม่สรา้ง ดจิทิลั

แพลตฟอร์มเพือ่การ

เรียนรูแ้หง่ชาติ ใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดจิทิลั น าความรู ้และ

วธิีการเรยีนรูไ้ปสูโ่รงเรียน 

นกัเรียนและคร ูท ั่ว

ประเทศ รวมท ัง้ทอ้งถิน่

หา่งไกล 

ปรบัดจิทิลัแพลตฟอร์มฯ เป็นระบบ

เปิด ในระดบัชาต ิทีม่ีเป้าหมาย

รองรบัการศกึษาทกุรปูแบบ ทกุ

ระดบัช ัน้ และทกุจุดหมาย ท ัง้

การศกึษาเพือ่คณุวฒุติามระดบั

การศกึษาตามอธัยาศยั การศกึษา

เพือ่การด ารงชีวติ การพฒันาครู การ

อาชีวศกึษา การอดุมศกึษา และ

การศกึษาส าหรบัผูส้งูวยั เพือ่สรา้ง

สงัคมไทยใหรู้ท้นัโลก และสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของชาติ

๓๐ - ๑๐๐ %

๑๐๐ %

๑. คุณภาพเทียบ

ระดบัสากล

๒. ความเหลือ่มล า้

ปรบัเป็นเชีย่วชาญ

เป็นเลศิตามความ

ถนดัทีห่ลากหลาย

๓.แขง่ขนัได ้เสริม

การพฒันาชาตไิด้

๔.บรหิารจดัการมี

ประสทิธภิาพและ

ปรบัไดท้นัการ



คณะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

งานถึง ๓๐พ.ค. ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นสุด ๕ ปี เมื่อสิ้นสุด ๑๐ ปี

๕. ยกเครือ่งการผลติครู

ใหม้ีคณุภาพและ

สมรรถนะความเป็นคร ู

ผา่นการจดัต ัง้กองทนุ หรือ

แผนงานเพือ่การผลติและ

พฒันาครู ส าหรบัครูรุน่

ใหม ่และพฒันาบณัฑติครู

ทีม่ีอยู ่ใหต้รงตามความ

จ าเป็นของประเทศ ใน

ระยะแรกเน้นครปูฐมวยั 

และครูประถมศกึษา 

ส าหรบัทอ้งถิน่ขาดแคลน

ด าเนินการจนสมัฤทธผิลมคีรูตรง

ตามความจ าเป็นท ัง้คณุภาพและ

ปรมิาณ

ปรบัระบบคร ูและบคุลากรทางการ

ศกึษาใหม้ีประสทิธภิาพ สนองความ

จ าเป็น และการรกัษาวชิาชีพครู

ปรบัแกก้ฎหมายทีเ่กีย่วกบัครู
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