
มอบนโยบายผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา



ประเด็นการมอบนโยบาย

๑. ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย

๒. ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๓. นโยบายส าคัญ 

๔. นโยบายส าคัญด้านการบริหารจัดการ

๕. การท างานยุคปฏิรูป



๔
การประเมิน

และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา

๕
การบริหารจัดการ

๓
การผลิต พัฒนา

ก าลังคนและงานวิจัย 

๒
การผลิตและ
พัฒนาครู

๑
หลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้

๖
ICT เพื่อการศึกษา

เด็กเครียด

กระบวนการเรียนรู้ไม่
พัฒนาทักษะเด็ก

การเรียน
ภาษาอังกฤษ

ขาด
มาตรฐานเด็กเรียนเยอะ

เด็กไม่มีความสุขกับ
การเรียน

เนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ต่ า

ครูไม่เก่ง

ครูไม่ครบชั้น 
สอนไม่ตรงเอก

ภาระงานเยอะ

ครูขาดขวัญ
และก าลังใจ

ขาดก าลัง
แรงงาน

สาย
วิชาชีพ

มาตรฐานฝีมือ
ยังไม่เป็นที่ยอมรับจาก

สถานประกอบการ

การผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของประเทศ

งานวิจัยไม่
สามารถ
น าไปใช้

งานได้จริง

ไม่ทั่วถึง ทับซ้อน

ขาดความเสถียร

ขาดการบูรณาการ

ไม่ทันสมัย

ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ

ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และน าไปใช้

ระบบ
การศึกษา
ต่อในแต่
ละระดับ

การประเมินสถานศึกษา

การประเมินครู

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน

ระบบงบประมาณ
ที่ไม่สอดคล้องต่อ
การด าเนินงาน

การก ากับดูแลขาด
ประสิทธิภาพ

การกระจาย
อ านาจ

ขาดการ
บูรณาการ

ขาด
ระเบียบ

วินัย



ประเด็นปัญหาที่น ามาวิเคราะห์



ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

(TOEFL)

การจัดอันดับทกัษะความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 5 กลุ่ม

ล ำดบัท่ี 48 เรำอยู่กลุม่ท่ี 5 (ทกัษะควำมสำมำรถระดบัต ่ำมำก)

ส ำรวจจำก 63 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก



ตัวเลขที่แสดงว่าเด็กไทยเรียนเยอะ

จ ำนวนชั่วโมงเรียนต่อปี ของนักเรียนในระดับอำยตุ่ำงๆ (ข้อมูลจำก UNESCO)

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1

อันดับ 2 ของโลก

1,080 ชม./ปี

อันดับ 1 ของโลก

1,200 ชม./ปี

อันดับ 1 ของโลก

1,200 ชม./ปี

อันดับ 5 ของโลก

1,167 ชม./ปี

อันดับ 8 ของโลก

1,167 ชม./ปี



ล าดับที่ ประเทศ / %ของคนที่พูดภาษาอังกฤษได้

1 สิงคโปร์   71 %

2 ฟิลิปปินส์ 55.49%

3 บรูไน ดำรุสซำลำม 37.73 %

4 มำเลเซีย 27.24 %

5 ไทย 10 % (6.54 ล้ำนคน)

ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
จาก 10 ประเทศอาเซียน
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คะแนนเฉลี่ยประเทศไทย

ผลการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนไทยเทียบเท่านักเรียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศกลุ่มยุโรป

ผลกำรทดสอบ PISA 2012 นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.4(อำยุ 15ปี) จำก รร.กลุ่มตัวอย่ำง 273 รร. จ ำนวน นร.ท่ีท ำกำรทดสอบ 8,937 คน

ข้อมูลจาก สสวท.
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จ านวนครูที่ไม่ครบช้ัน

ขนำด

นักเรียน

จ ำนวน

ห้องเรียน

จ ำนวนครู

ที่มีอยู่จริง

จ านวนห้องเรียนขาดครู

(ครูน้อยกว่าห้องเรียน)

จ ำนวนครูไม่ครบ

ชั้น 

คิดเป็นร้อยละ

120 คน

ลงมำ
117,488 90,881 26,607 22.65



จ านวนโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน

จ ำนวนโรงเรียน

ทั้งหมด

(โรง)

โรงเรียนที่ผ่ำนกำร

ประเมิน

(โรง/ร้อยละ)

โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน

(โรง/ร้อยละ)

30,742
23,810

(77.45)

6,932

(22.55)





จ านวนเปอร์เซ็นต์บัณฑิตตกงาน

จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำม

ยังไม่ได้ท างาน

และไม่ได้ศึกษาต่อ
ร้อยละ

109,202 25,925 23.7



ที่มำ : http://thaipublica.org/2015/03/trdi-education/

จากการส ารวจครู 319 คนทั่วประเทศ ของ 
สสค.(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน) 

ปี 2558 เหลือ 65 วัน (ปี 2557 2558 ปรับลดลงได้ 19 วัน)



ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



กรอบแนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมาย สร้างคนรุ่นใหม่
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. รู้หน้าที่ มีวินัย
3. มีความรู้



3. การทดสอบ
การประเมิน

การประกันคุณภาพ
และการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา

6. การบริหาร
จัดการ

2.การผลิต
และพัฒนาครู

1. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

5. ICT เพื่อ
การศึกษา

การปฏิรูปการศึกษา

4. ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัย 
ทีส่อดคล้องกับความต้องการ

ของการพัฒนาประเทศ



เด็กเครียด
ปฏิรูปหลักสูตร(สพฐ.อาชีวศึกษา)

ทวิศึกษา

หลักสูตร
และกระบวน

การเรียน
การสอน

ปรับปรุงโครงสร้าง
เวลาเรียน

ลดสาระการเรียนรู้

ปรับหลักสูตร กศ.
ขั้นพื้นฐาน

ใช้กระบวนการ BBL

STEM Education

เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์
และใช้กระบวนการ

ตัดสินใจ

พัฒนาระบบแนะแนว
(แนะแนวอาชวีะใน สพฐ.)

ตั้งกรมวิชาการ

ค.ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

กระบวนการการ
เรียนรู้

เด็กสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ไม่ได้

เด็กขาดการฝึกคิด
วิเคราะห์

สร้างเส้นทางเลือก
เพ่ือการประกอบอาชีพ

เด็กขาดทักษะใน
การแสวงหาความรู้

การเรียน
ภาษาอังกฤษยัง
ขาดมาตรฐาน

ไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษ

สื่อสร้างความตระหนัก

นักศึกษาต้องประเมินภาษาอังกฤษ
ก่อนจบการศึกษา

ยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

เด็กเรียนเยอะ

เด็กไม่มีความสุข
กับการเรียน/
ผลสัมฤทธิ์ต่ า

จัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในแต่ละช่วงชัน้

เนื้อหาสาระเยอะ/
ซ้ าซ้อน

เนื้อหาไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมที่

เปลี่ยนแปลง

ขาดการปรับปรุง

เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว

สังคม
ขาดภูมิต้านทาน

ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม

โรงเรียนคุณธรรม

Training for trainers

Boot-camp

เด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้

ปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการธนาคารขยะ
และการคัดแยกขยะ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้นร.และสถานศึกษา
ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว

=โครงกำรที่ก ำลังผลักดันให้
เกิดข้ึน
=โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วและ
มีผลสัมฤทธิ์บำงส่วนแล้ว

=โครงกำรที่เริ่มต้น
ด ำเนินกำร

DLTV
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การ
ผลิต
และ

พัฒนา
ครู

ครูบางส่วน
ไม่เก่ง

ครูไม่ครบชั้น 
สอนไม่ตรงเอก

ภาระงานเยอะ

ครูขาดขวัญ
และก าลังใจ

ไม่มีองค์ความรู้

ขาดเทคนิค
การสอน

พัฒนากระบวนการผลิต คัดสรร
คนเก่ง คนดีเป็นครู

ทุนคุรุทายาท

สนับสนุนทุนเรียน
ครูระดับอุดมศึกษา

ขาดแคลนครู
สาขาเฉพาะ

ครูกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง/ร.ร.ใหญ่

พัฒนาครูให้เป็น facilitator 
Coaching และ Motivator

ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู)เปิดโอกาสให้คนเก่งสาขาวิชา
เฉพาะเป็นครู

ปรับกฎ ระเบียบ
เรื่องใบประกอบวิชาชีพ

ให้สามารถโอนย้ายข้ามเขตได้ 
หรือสร้างแรงจูงใจในการย้าย

การอบรม
และการพัฒนา

การปฏิบัติงานที่ไม่
เกี่ยวกับการสอน

สร้างระบบการพัฒนา/อบรมครู
ที่ใช้เวลานอกเหนือเวลาสอน

ท างานตามสั่งของผู้ใหญ่

ลดภาระการรายงาน 
ท าเอกสารส าหรับการประเมิน 

การประกัน
ภายในภายนอก

ปัญหาหนี้

ขาดสวัสดิการ

ก าหนดให้พัฒนาครู
เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน

จับกลุ่มสถานศึกษา

ปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินวิทยฐานะ

สร้างวินัยในการใช้เงิน

ปรับปรุงบ้านพักครูที่ทรุดโทรม

หรือไม่ปลอดภัย

มาตรการในการแก้ปัญหา
หนี้สินครู

เร่งปรับปรุงบ้านพักครู

ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้าย

มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

ครูไม่ครบชั้น

ใช้ระบบช่วยสอน

ความก้าวหน้า
ในอาชีพ

ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล

โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 
(ครูเกษียณ)

DLTV

พัฒนาระบบนิเทศ

ครูบางส่วนสอนแต่
อธิบาย

หน้าห้องเรียน
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สร้างภาระให้ครู

การทดสอบ
การประเมิน
การประกัน
คุณภาพและ
การพัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษา

ระบบการประเมินต้องเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

ของครู

สร้างTrainers
ด้านการประเมินคุณภาพ

สร้างกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน

พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา
ที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

ระบบ
การศึกษาต่อ
ในแต่ละระดับ

การประเมินไม่ตอบ
โจทย์เร่ืองทักษะ 

ความรู้ 
ความสามารถของ

ผู้เรียนและ
สมรรถนะตามที่
หลักสูตรก าหนด

สามารถเลื่อนชั้นได้
ทั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์

พัฒนาระบบการทดสอบ 
วัด ประเมิน และเทียบโอน

ระบบรับตรง/การเก็บ
สะสมหน่วยกิต

ในขณะที่ยังไม่จบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน
หรือซ้ าชั้นในชั้น ป.3 ป.6

และ ม.3

การประเมิน
สถานศึกษา

ประเมินครู

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียน

ประเมินวิทยฐานะให้
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

สร้างเครื่องมือ ระบบและ
วิธีการประเมิน/ประกันคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพ 
ผูป้ระเมิน/ประกัน

คุณภาพ

พัฒนาระบบICTเพ่ือการทดสอบ
และประเมินผล

ตัวชี้วัด
มีจ านวนมาก

ปรับปรุงการ
ประเมินผลเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

การประเมิน
ภายในภายนอก
ไม่สอดคล้องกัน

ก าหนดตัวชี้วัดใหม่
ตั้งคณะกรรมการร่วม

(สมศ.กับศธ)

ไม่น าผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนมาเป็นตัวชี้วัด

หลักในการเลื่อน
วิทยฐานะและ

พิจารณาความดี
ความชอบ ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจน

ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาสร้างระบบการส่งต่อ/
คัดเลือกเพ่ือศึกษาในแต่

ละช่วงชั้นที่มี
ประสิทธิภาพ

3



ขาดก าลัง
แรงงานสาย

วิชาชีพ
คนเรียนน้อย

จบแล้วมีงานท า

สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาเป็นเลิศ

ทวิภาคี 

การผลิต 
พัฒนา

ก าลังคนและ
งานวิจัย 

ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของการพัฒนา

ประเทศ

มีความก้าวหน้าในอาชีพ

มีความปลอดภัย

สร้างค่านิยม

สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับ
ผู้ปกครอง

อาชีวศึกษาไทยเป็น Hub ASEAN

มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรี
ในสายวิชาชีพ

เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

พัฒนาทักษะอาชีพให้ตรงตาม
ความต้องการตลาดแรงงาน

ปรับเกณฑ์การสรรหา
และบรรจุครูสายวิชาชีพ

เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา

การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพTTS

ทวิศึกษา 

มาตรฐานฝีมือ
ยังไม่เป็นที่
ยอมรับจาก

สถาน
ประกอบการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านให้กับสถานศึกษา

คนจบปริญญา
ตกงาน

สื่ออุปกรณ์
ไม่ทันสมัย

เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะมาเป็นครู

อาชีวศึกษา

ขาดแคลนครูใน
สาขาเฉพาะ

อุดมศึกษาเป็นเลิศ

การผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาที่ไม่
เป็นไปตามความ

ต้องการของ
ประเทศ ทั้งในเชิง

ปริมาณและ
คุณภาพ

ก าหนดบทบาทของ
สถานศึกษาในการผลิต

นักศึกษาให้ชัดเจน

บัณฑิตที่จบไม่มี
ศักยภาพ

ให้ทุนกู้ยืมในสาชาที่ขาดแคลน

สอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาอาชีวะที่จบไปแล้ว

ส่งเสริมทักษะจ าเป็นส าหรับ
การท างานควบคู่กับวิชาการ

งานวิจัย
ไม่สามารถ

น าไปใช้งานได้
จริง

ขาดคุณภาพ

ไม่ตอบรับกับการ
พัฒนาประเทศ

ส่งเสริมงานวัจัยที่น าไปใช้
งานได้จริง ค.วิจัยเชิงบูรณาการ

อาขีวศึกษาสู่สากล
สถาบันอาชีวไทยจีน ไทยญี่ปุ่น 

ไทยเกาหล/ีMOU

ขาดฐานข้อมูล
Demand/Supply

หลักสูตร
ไม่สอดคล้องกับ
บริบทที่เปล่ียนไป

4 คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ



โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

ICT
เพ่ือ

การศึกษา

จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระ/
องค์ความรู้

ไม่ทั่วถึง

บูรณาการ ICT 
ทั้งด้าน 

Content 
Network และ 
MIS ภายใน
กระทรวง

ศึกษาธิการ

ระบบฐานข้อมูล

ทับซ้อน

ขาดความเสถียร

ขาดการบูรณาการ

ไม่ทันสมัย

ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ

ความหลากหลาย
ของระบบจัดเก็บ

ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และน าไปใช้

จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน

บูรณาการงบประมาณ ICT

ประสานความ
ร่วมมือICT กับ

หน่วยงาน
ภายนอกทั้งด้าน 

Content 
Network และ 

MIS

DLTV/DLIT/ETV

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
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ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

การ
บริหาร
จัดการ

ระบบคูปองเพื่อการศึกษา

ยุบรวมบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่นเพ่ือการบริหาร

จัดการในพื้นที่

ปรับระบบการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสม

จัดกลุ่ม Cluster

ระบบ
งบประมาณ

ทีไ่ม่สอดคล้อง
ต่อการ

ด าเนินงาน

ปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือให้การ
บริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

มีหน่วยรอง
จ านวนมาก

การจัดสรรงบประมาณ
แบบรายหัวมี

ผลกระทบต่อโรงเรียน
ขนาดเล็ก แก้ไขปัญหางบประมาณ

รายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก

ปรับโครงสร้าง 

การก ากับดูแล
ขาด

ประสิทธิภาพ
ไม่มีหน่วยงาน

ก ากับในภูมิภาค

การกระจาย
อ านาจ

กระจายอ านาจจน
ไม่สามารถควบคุมได้

ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ท าให้
สามารถก ากับและติดตามได้

ปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต าแหน่ง และความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งของผู้บริหารในพื้นที่

ขาดการ
บูรณาการ

การด าเนินงาน
ระหว่างองค์กรหลัก
ในกระทรวงขาด

ประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานทั้ง

ระบบ

ขาดธรรมาภิบาลใน
การใช้อ านาจหน้าท่ี

ใช้งบประมาณ
ในด้านที่ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน

ใช้งบประมาณเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณา
จากการด าเนินงานที่เป็นไปตาม

กรรอบการปฏิรูปการศึกษา

ปรับระบบการบริหารงานให้มี
ความคล่องตัว บูรณาการการ

ท างานได้อย่างครอบคลุม

6
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษา



โครงการทั้งหมด 65 โครงการ
 โครงการที่ด าเนินการแล้วและมีผลสัมฤทธิ์บางส่วนแล้ว 16 โครงการ

 โครงการที่เริ่มต้นท าแล้ว 37 โครงการ

 โครงการที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น 12 โครงการ

รวม 65 โครงการ



นโยบายส าคัญ



หลักสูตรแกนกลาง

การด าเนินงาน

• การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

• ท าได้ด้วยมือเด็ก

• ต้นไม้ของพ่อ
• วินัย 
• คุณธรรม

• เคร่ืองบินกระดาษ
• ปัญหาโลก ปัญหา
เรา

Head

พัฒนาทักษะ
การคิด

Heart

คุณธรรม
จริยธรรม

Health

สุขภาวะท่ีดี

Hand

ทักษะชีวติ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สอนและประเมินตามตัวชี้วัดหลักสตูร

ชั่วโมงการสอนวิชาหลักเท่าเดิม (ประถม ๘๔๐ ชม./ปี  ม.ต้น ๘๘๐ ชม./ปี) 

สมรรถนะผู้เรียน ๕ ข้อ ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง



ยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

•สร้างมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR Thai)
• เพิ่มปริมาณและคุณภาพครูสอน (Boot  Camp)

ภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ติดตามผลการสอนของครูหลังผ่านการอบรม
- ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นในพื้นที่

• สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
• การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
• การสร้างแรงจูงใจ



• จัดทีมศึกษานิเทศก์ ก ากับติดตามช่วยเหลือโรงเรียนทุกโรง

• ใช้วิธีสอนให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และประสมค า
ที่เรียกว่า “แจกลูกสะกดค า”

• ใช้วิธีสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง “BBL”

• ใช้บันไดห้าขั้น หาเรื่องให้สนุก แจกลูกสะกดค า อ่านย้ าน าวิถี 
คัดลายมือถูกวิธี เขียนตามค าบอกทุกวัน

การอ่านออกเขียนได้

เดก็ ป. 1 โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรง ต้องอ่านออกเขียนได้

ระบบการประเมนิ เช่น ประเมนิการสอนที่ผ่านมาของครูจากผลสอบ 
NT ป.๓ และ O-net ป.๖ วชิาภาษาไทย ของนักเรียน



DLTV

“แก้ปัญหาขาดแคลนครู ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างโอกาสทางการศึกษา”



DLTV

“แก้ปัญหาขาดแคลนครู ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างโอกาสทางการศึกษา”

ผอ. เขตพื้นที่ ให้เข้าไปดูแลแต่ละโรงเรียนให้สามารถใช้
ประโยชน์โดยผสมผสานกับครูที่มี ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด



DLIT



STEM Education

ตั้งคณะกรรมการบูรณาการ 

โรงเรียนที่มีการสอนSTEM 
จ านวน ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ แห่ง

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสะเต็มใน

สถานศึกษา

คณะกรรมการขับเคลื่อน
การเรียนการสอนสะเต็มใน

สถานศึกษา

รูปแบบหลักสูตร 
STEM 

ในสถานศึกษา

รูปแบบหลักสูตร 
STEM 

ในสถานศึกษา

รูปแบบหลักสูตร 
STEM 

ในสถานศึกษา



การแนะแนวด้านอาชีพ

แนะแนวด้านอาชีพในโรงเรียน สพฐ.

ทวิศึกษา

อาชีวศึกษา

เพ่ิมผู้เรียน
อาชีวศึกษา

เก็บข้อมูลนักเรียน (ม.3)

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เปิดโลกทัศน์/ทัวร์อาชีพ

สร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพของผู้ที่จบสายอาชีวศึกษา



40,000 คน ใน 10 ปี (เร่ิมด าเนินการปี 2559)

 ผลิตครูดี เก่ง มีความรู้ทางวิชาการ 

 เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ตอบสนองความต้องการครูใน

สาขาวิชาและพื้นที่ที่ขาดแคลน

เป้าหมาย

คัดเลือก ผู้ส าเร็จ ม. 6 /ปวช.

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทย์

เด็กดีเรียนเก่งโรงเรียนอื่นๆ

บรรจุทดแทน
อัตราครูเกษียณ
ตามภูมิล าเนาเดิม 

ศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถานศึกษา

อุดมศึกษา
 ให้ทุนกู้ยืม 100%

สอบชิงทุน
ต่างประเทศ 100 ทุน 
ในประเทศ 100 ทุน

ครูเกษียณอายตุั้งแต่ปี 
2558 -2568

จ านวน 189,795 คน

25%ของอัตรำ
ครูเกษียณ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น



การใช้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

สถาบันอุดมศึกษา
ลงไปช่วยพัฒนา

สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่

* ทุกโรงเรียนต้องมีมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง



การบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่บรหิารการศกึษา

“สรา้งฐานขอ้มลูกลางและสารสนเทศทีเ่ป็นเอกภาพ”

                  .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

                  .
    

  .

   .    .    .

                 .

 . . .   .   .

XML XML XML

XML XML

XML XML XML

XML

(เชื่อมโยงกันและมีข้อมูลกลาง)

มีฐานข้อมูลกลาง
1.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
2.ข้อมูลสถานศึกษา
3.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ข้อมูลบุคลากรอื่นๆ

มีฐานข้อมูลกลาง
1.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
2.ข้อมูลสถานศึกษา
3.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ข้อมูลบุคลากรอื่นๆ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย ICT



การบรูณาการระบบจัดการองคค์วามรู ้

“เนือ้หาสาระเขา้ถงึทกุชอ่งทางสือ่ ทกุรปูแบบ ทกุอปุกรณ์”

                    .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

Smart Studio AppsDLTV WebsiteInternet Intranet

RadioMobileComputer IPTV E-Book Multimedia



UniNet MOENet

OVERLAP

10,146
ไดร้บับรกิาร

578

ไดร้บับรกิาร  

26,328

ยงัไม่ไดร้บับรกิาร

8,396 **

** รวมสถานศึกษาเอกชน

การเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ทุกเขตพื้นที่ต้องส ารวจการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ว่ามีสถานะใด 

ยังไม่มีโครงข่ายเข้าถึง/ เข้าถึงแต่ไม่เสถียร/ สัญญาณดี



การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
85% ของโรงเรยีนขนาดเล็กตัง้

อย ูไ่มไ่กลจากโรงเรียนอ่ืนๆ

Ubon Ratchathani ESA * ขอ้มลูจากworld bank

• จดัท า Mapping 

โรงเรยีน

• การรว่มพิจารณา

คดัเลือกรปูแบบ

การจดัการศึกษา

ท่ีเหมาะสม

• การน าส ูก่าร

ปฏิบติั



การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเข้าสู่ต าแหน่งของผู้อ านวยการสถานศึกษา

การเกลี่ยครู (มาตรการจูงใจ บังคับ)

การพัฒนาครู (โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียน) 



การปรับระบบทดสอบ

- จัดท า Test Blueprint ระดับ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖  (ออกข้อสอบโดย
ส่วนกลางและพื้นที่ เน้นเป็นตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ที่เป็น Cognitive Domain
ในลักษณะสอบไล่ปลายภาคในแตล่ะระดับชั้น ) 

การเรียนการสอน และการสอบปลายภาค กับการสอบ 
O-Net ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ใช้ผลการสอบ O-Net เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู

และผู้อ านวยการสถานศึกษา



คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)

1. คณะท างานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (รมว. วท. : คุณกานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย))

2. คณะท างานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (รมว.กค.: คุณชาติศิริ โสภณพนิช (บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ))

3. คณะท างานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (รมช.พณ.: คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย))

4. คณะท างานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) (รมว.ศธ.: คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย))

5. คณะท างานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   (รมว.มท.: คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ))

6. คณะท างานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (รมว.กก. : คุณกลินท์ สารสิน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย))

7. คณะท างานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ    (รมว.พณ.: คุณสนั่น อังอุบลกุล (บมจ.ศรีไทยซุปเปอรแ์วร)์)

8. คณะท างานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  (รมว.อก.: คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล))

9. คณะท างานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ (ท่านรองนายกฯ ดร.วิษณุ เครืองาม: คุณกานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย))

10. คณะท างานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่( รมว.กษ.: คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ (บจก.น้ าตาลมิตรผล))

11. คณะท างานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า(รมว.ศธ.: คุณศุภชัย เจียรวนนท์ (บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์))

12. คณะท างานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ  ( รมว.กค.: คุณทศ จิราธิวัฒน์ (บจก.กลุ่มเซ็นทรัล)

โครงการโรงเรียนประชารัฐ



โครงการโรงเรียนประชารัฐ

ภาคเอกชน
- ช่วยเรื่องการตลาด
- ช่วยเรื่องการประเมิน
- ช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร
- สนับสนุนโรงเรียนในโครงการตาม

ความจ าเป็น

ภาครัฐ
- ธรรมภิบาล เปิดเผยข้อมูล
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- สร้างกลไกการสร้างแรงจูงใจ

1. พัฒนาระบบ 
Infrastructure 
2. ระบบพัฒนาคลัง
สื่อการเรียนการสอน
3. ระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูล

กลุ่ม 1

พัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยเทคโนโลยีแห่ง
อนาคต สนับสนุนการ
สร้าง
นวัตกรรมของเยาวชน
รุ่นใหม่ และ Regional 
Education Hub

กลุ่ม 2

1. พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. พัฒนาครู
3. สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

กลุ่ม 3

1. ข้อเสนอทางสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ
2. ข้อเสนอการสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน
3. ข้อเสนอการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม

กลุ่ม 4

1. พัฒนาหลักสตูร 
(สพฐ. สาธิตจุฬา  
หลักสูตรปกต)ิ
2. การส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ
3. Model ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่ม 5
คณะท างานชุดย่อย



กลไกการขบัเคล่ือน

บรษิทัเอกชน คณะท ำงำนกลุ่มยอ่ย(ภำครฐั ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคม)

แสดงความจ านง คดัเลือก 7,424 รร.
(phase 1 : 3,322 รร.)

ศูนยป์ฏบิตักิำร
ภำครฐั + เอกชน + ประชำสงัคม

School Mapping, Planning, Directing, Monitoring

Implement โรงเรียน

คณะกรรมกำร
คดัเลอืก รร. กลุ่ม 2

ระบบ
ฐานข้อมลู

ทีมเลขานุการ 
ภาครฐัและเอกชน

ประเมินผล และรายงาน

คู่มือการจดัการ
เรียนการสอน

พฒันาผูน้ า.ครู
เครือข่าย

ความร่วมมือ
Education 

Hub

กลุ่ม 1 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

ภำคเอกชน
หน่วยงำนสนบัสนุน

จำก 
กระทรวง ศธ.

ส ารวจความต้องการของ รร.

ศนูยป์ฏิบติัการเขตพืน้ท่ี
ภำค

ประชำสงัคม

ประเมนิผล และ รำยงำน

โครงสร้างการด าเนินงาน





กรอบเวลาด าเนินงาน

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

-อบรม รองผอ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา, ผอ. รร. , ผูแ้ทนจากภาคเอกชน
-ผูแ้ทนจากภาคเอกชน, เขตพืน้ท่ี , ภาคประชาสงัคม ลงพืน้ท่ีส ารวจความต้องการ

-ประเมินผล/ รายงานผลการด าเนินการ

ลงพืน้ท่ี Implement โรงเรียน
(พ.ค.- ส.ค.)

ขยายผลต่อเน่ือง
(ต.ค.- ธ.ค.)

- พฒันาเวบ็ไซต์
- การวางแผนอปุถมัป์ รร. (เอกชน-รฐั)

คดัเลือกโรงเรียน

โครงการโรงเรียนประชารัฐ



Quick Win
Action Timeline Progress

1 จดัตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรคณะท ำงำน เตม็เวลำ โดย
ภำคเอกชน รว่มกบัภำครฐั

15 กุมภำพนัธ์ 2559 100%

2 บนัทกึควำมรว่มมอืภำคเอกชน MOU PPP 3 มนีำคม 100%

3 ระบบฐำนขอ้มลูออนไลน์ ภำยในเดอืนสงิหำคม 50%

4 กำรพฒันำผูน้ ำคร ูอบรม ผอ.เขตฯ รอง ผอ.เขตฯ ภำยในเดอืนเมษำยน 60%

5 จดัท ำคูม่อืหลกัสตูร (จุฬำ, สพฐ. แผน 200 วนั และ 
โรงเรยีนคุณธรรม)

ภำยในเดอืน
พฤษภำคม 40%

6 โครงกำร School Partner Program โดย
ภำคเอกชน

ภำยในเดอืนเมษำยน 30%

โครงการโรงเรียนประชารัฐ



นโยบายส าคัญด้านการบริหารจัดการ



นโยบายส าคัญด้านการบริหารจัดการ

การทุจริต การโยกย้าย / การใช้ดุลยพินิจการลงโทษ 

การอนุญาตการกู้เงินของครู

การสื่อสารภายในองค์กร



การท างานยุคปฏิรูป



การท างานยุคปฏิรูป

- รู้นโยบายอย่างถ่องแท้ ติดตาม แก้ปัญหาได้ตลอดเวลา

- มีการประเมินอย่างเข้มข้น

 ผอ.เขตประเมิน ผอ.โรงเรียน
 เลขา กพฐ. ประเมิน ผอ.เขต ผอ.โรงเรียนประเมิน ผอ.เขต ผอ.ส่วนในเขต

ประเมิน ผอ.เขต (ประเมิน 360 องศา)
 ความส าเร็จของโรงเรียน ขึ้นกับ ผอ.สถานศึกษา
 ความส าเร็จของ ผอ.สถานศึกษาในพื้นที่ เป็นความส าเร็จของ ผอ.เขตพื้นที่
 ประเมินเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงาน ณ วันที่เข้ารับต าแหน่งกับ

ปัจจุบัน



กระทรวงศึกษาธิการ


