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ค าน า 
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษามีภารกิจในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยมี
ขอบเขตการด าเนินการให้เกิดผลตาม มาตรา ๒๕๘ จ.ประกอบด้วย (๑) การให้สามารถเริ่มด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ 
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ให้ด าเนินการ
ตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้
ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้ง
ในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

ในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจัดท าร่างแผน
ดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากอนุกรรมการคณะต่างๆ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษา
แนวทางการจัดท าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒) คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ๓) คณะอนุกรรมการ
กองทุน ๔) คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ๕) คณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน ๖) คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ๗) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา และ ๘) คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยได้
ค านึงถึงกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศที่ก าหนดให้ต้องระบุวิธีการ ขั้นตอน กลไก 
เป้าหมาย การน าแผนไปปฏิบัติในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะกลาง-ระยะยาว ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
พร้อมทั้งให้มีการติดตามการด าเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในการจัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ด าเนินการทบทวนบริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) รวมถึงสภาวการณ์แนวโน้มส าคัญทีส่่งผลต่อการศึกษา ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาฉบับนี้จะเป็นแนวทางชี้น าที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศต่อไป 

   คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
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สารบัญ 
 หน้า 
  

บทสรุปผู้บริหาร ๔ 

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ๑๑ 

 บทน า ๑๑ 

 สภาวการณ์และแนวโน้ม ๒๕ 

 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ๒๙ 

 เป้าหมายหรือผลพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ 

 วงเงินและแหล่งเงิน ๔๑ 

ส่วนที่ ๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ๔๒ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม
ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๔๒ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ๖๘ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๘๔ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

๑๑๓ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๔๙ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

๒๑๑ 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล 

๒๒๓ 

อภิธานศัพท์ ๒๔๒ 

ภาคผนวก ๒๔๔ 

 สรุปความคิดเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๒๔๕ 

 รายชื่อคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ๒๖๐ 

 รายชื่ออนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๒๖๑ 

 รายชื่อผู้รวบรวมข้อมูลในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๒๖๒ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 
 
ความเป็นมา 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ โดยสรุปได้บัญญัติให้มี 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้มี
กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๑ ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา  ๒๕๘  จ. 
ด้านการศึกษา มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและ
จัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการต่อไป 

นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความ 
เท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได ้

ปัญหาและความท้าทายท่ีส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา 
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้ด าเนินการศึกษาและทบทวน 

ผลการศึกษาวิจัย ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนทบทวนผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของประเทศที่มีการทดสอบและส ารวจไว้จากแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงสรุปข้อคิดเห็นจากการเยี่ยมพ้ืนที่และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ 
กอปศ.จัดขึ้นร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติกว่า ๒๐ ครั้ง ร่วมกับข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ กอปศ. (www.thaiedreform.org) และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ท าให้สรุปปัญหาและ
ความท้าทายของระบบการศึกษาของประเทศ ได้โดยย่อดังนี้ 

๑. ปัญหาของระบบการศึกษาของไทยมีความซับซ้อนสูง และมีองค์ประกอบในการจัดการ
หลายด้าน ทั้งในด้านการเชื่อมโยงกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน และด้านการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของหลายกระทรวงไม่ใช่เพียงแต่
กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษามีทั้งส่วนที่เป็นการพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาส าหรับ  

http://www.thaiedreform.org/
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การพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนวัยต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตที่ดี  ซึ่งพบว่ามี
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง ทั้งที่เป็นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกฎ ก.ค.ศ. รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฉบับ 
และมีหน่วยงานส าคัญของรัฐที่ได้ศึกษาและจัดท าข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปการศึกษาไว้แล้วไม่น้อย
กว่า ๔ ชุด ครอบคลุมประเด็นต่างๆ จ านวนมาก 

๒. คุณภาพของการศึกษาต่ า จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
(๒๕๖๑) ของนักเรียนทั่วประเทศพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ ามาก คะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ทุกรายวิชา รวมถึงผลการทดสอบจากโครงการประเมินผลนักเรียน
ระดับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ในปี 
ค.ศ.๒๐๑๕ พบว่าคะแนนที่ได้ต่ ากว่ามาตรฐานโลก มีผู้สอบได้คะแนนต่ ากว่าระดับ “Below 
minimum” ในวิชาคณิตศาสตร์ถึงร้อยละ ๕๓.๘ และในวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๔๖.๗ 

๓. ความเหลื่อมล  าทางการศึกษาสูง พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับที่ 
สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมากในทุกรายวิชา ในขณะที่พบว่ามีนักเรียนจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสาธิตเท่านั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยของผล 
การทดสอบ PISA ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่ามาตรฐานที่ระดับ ๕๐๐ คะแนน  
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีคะแนนน้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน
นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษาและการประเมินคุณภาพใน
แนวทางที่ได้ด าเนินการผ่านมาพบว่าไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร และยังสร้างภาระจ านวน
มากให้แก่ครูและสถานศึกษา 

๔. ปัญหาของระบบการศึกษาเป็นอุปสรรคอย่างยิ ่งต่อการสร้างขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ Global Competitiveness index ๒o๑๗-๒o๑๘ได้จัดให้ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๒ ในภาพรวม แต่การศึกษาตกอยู่ที่อันดับ ๕๖ มหาวิทยาลัยไม่ติดอันดับ
ใน ๒๐๐ อันดับแรกในการจัดอันดับของ Times World University Rankings และ QS 
World University Rankings ในปี ๒๕๖๑ ในขณะที่มหาวิทยาลัยของไต้หวัน มาเลเซียและ
ฮ่องกง ติดอันดับและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี   ยิ่งไปกว่านั้น ข้อจ ากัดต่างๆ ในระบบการศึกษา
ของไทยยังท าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถปรับตัวและพัฒนาตามความก้าวหน้าของความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทัน ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนไปตามความถนัดและศักยภาพ รวมถึง
ไม่สามารถชี้น าผู้ เรียนให้เรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีผู้ว่างงานราว 
๔๔๙,๐๐๐ คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน 

๕. การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ  ประเทศไทยใช้งบประมาณด้าน
การศึกษาคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศ หรือ
ประมาณร้อยละ ๔.๒ ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) แต่ผลลัพธ์การศึกษาที่
ประเมินโดย PISA กลับอยู่ในระดับ “Poor” เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน  เวียดนามที่มี
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาน้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่ง แต่ผลการทดสอบ PISA อยู่ในระดับ “Great” 
ซึ่งเป็นภาพสะท้อนอย่างดีถึงการใช้ทรัพยากรไม่ตรงประเด็นที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพทาง



๖ 
 

 

การศึกษา อีกทั้งยังขาดข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการที่ทันการณ์และมีคุณภาพเพียงพอ 
ทีจ่ะเอ้ือต่อการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น ไม่ซ้ าซ้อนและมีความเป็นธรรม 

๖. การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาลเป็น
อุปสรรคส าคัญท่ีบั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติใน
ช่วงเวลาสองทศวรรษท่ีผ่านมา การจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
กระทรวงศึกษาธิการไม่เอ้ือต่อการจัดความรับผิดรับชอบต่อผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา รวมถึงการตอบสนองอย่างทันการณ์ต่อความต้องการ
ของตลาดการจ้างงาน การบริหารจัดการระบบการศึกษามุ่งสร้างมาตรฐานบนความ “เหมือน”
ทั้งที่ข้อเท็จจริงระบบต้องการ “คุณภาพบนความหลากหลาย” การกระจายอ านาจเป็นไป
อย่างจ ากัด ท าให้สถานศึกษาของรัฐต้องรับภาระจากค าสั่งเพ่ือปฏิบัติงานต่างๆ จนท าให้ครูไม่
สามารถใช้เวลาในห้องเรียนได้เต็มท่ี 

๗. บริบทของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยีต่างๆ มีแหล่งความรู้ใหม่ๆ 
เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย ซึ่งเหมือนเป็นโอกาสในทางหนึ่ง แต่ในอีกทางหนึ่งการเปลี่ยนแปลง
ข้างต้นส่งผลให้ประชาชนต้องมีความสามารถและสมรรถนะในการเลือกเรี ยนรู้สิ่งใหม่และ 
การปรับตัวเพ่ือการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ระบบการศึกษาจึงต้องมุ่งพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน เปิดทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่ถนัด และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองและครอบครัว 
ในขณะเดียวกับที่ยังคงต้องมุ่งเน้นการให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นเป็น  
คนดี รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ทิศทางของ
การพัฒนาประเทศจากการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังก าหนด
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเพ่ือ
สร้างคนดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม มีการพัฒนาศักยภาพของคน
ตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วย 

 
กอปศ. น าข้อสรุปจากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ 

ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ในภูมิภาคต่างๆ เวทีทางวิชาการ และเว็บไซต์ของ กอปศ. ตลอดจนข้อเสนอเพ่ิมเติมจากการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป ๔ ด้าน มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป ๗ เรื่อง 
จ าแนกในรายละเอียดเป็นประเด็นปฏิรูปรวม ๒๙ ประเด็น 
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วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้ 

๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
(๑.๑) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 

เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔  

(๑.๒) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมี 
จิตวิญญาณของความเป็นครู 

(๑.๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core processes) 
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ทางสังคมที่ถูกต้อง  

(๑.๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems) 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ 
งบประมาณและเทคโนโลยี 

๒. ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย 

(๒.๑) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)  
(๒.๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ

ของผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education) 
(๒.๓) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่

เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality 
of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

๓. มุ ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( leverage 
excellence and competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพสูง มีความเป็นผู้น า ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้น  
แนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ
เชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ อีกท้ังสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้
กับประเทศชั้นน าอื่นๆ  

๔. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน 
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอ้ือต่อ 
การบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ ๑-๓ ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement) 

ทั้งนี้ การศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น 



๘ 
 

 

กอปศ. ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ๗ เรื่องเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษาข้างต้น ไว้ดังนี้ 

เรื่องท่ี ๑: การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น  ได้แก่ 
 การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และ

ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด

การศึกษา 
 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

เรื่องท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
มีประเด็นปฏิรูป ๒ ประเด็น  ได้แก่ 
 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น  ได้แก่ 
 การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี  

การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

เรื่องท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น  ได้แก่ 
 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ 

และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 การพัฒนาวิชาชีพครู 
 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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เรื่องท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น  ได้แก่ 
 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
 การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum 

and Learning) 

เรื่องท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น  ได้แก่ 
 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform) 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่ 
 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital 

Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP)) 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education) 
 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 

(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ ( information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ 
(media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและ
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

 
การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ (๑) ระยะเร่งด่วน 

หรือภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครบวาระการท างานของ กอปศ. (๒) ระยะสั้น หรือภายใน 
๓ ปี และ (๓) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน ๕ - ๑๐ ปี ทั้งนี้ประเด็นปฏิรูปที่มีล าดับส าคัญสูงสุดและ
ต้องด าเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วน มี ๖ ประเด็น ได้แก่ 



๑๐ 
 

 

(๑) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
รวมถึงกฎหมายส าคัญอ่ืนที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่  
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ พ้ืนนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ  

(๒) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับพ้ืนที่ 
โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการด าเนินการของสถานศึกษา 

(๓) น าเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ จัดตั้งสถาบันหลักสูตร 
และการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัด  
การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ  

(๔) สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล น า
ความรู้ และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียนและครู ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 

(๕) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู ส าหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความจ าเป็น
ของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา ส าหรับท้องถิ่นขาดแคลน 

(๖) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูป
การศึกษาให้เริ่มด าเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 
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ส่วนที่ ๑  
 ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  
๑.๑  บทน า 

  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๙ ก าหนดให้ม ี
การปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้มี  
การด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้เกิดผล ซึ่งด้านการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้
ความส าคัญและเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูป และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได้ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน โดยทบทวนบริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประมวลผลการศึกษา และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการศึกษาที่ได้มีการจัดท ามาแล้ว ทั้งของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งวิเคราะห์
สถานการณ์ แนวโน้มภายนอกและภายในที่ส าคัญด้านการศึกษา พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ วิเคราะห์สังเคราะห์วางกรอบประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญ ก าหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑.๑  บริบทตามข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาดังนี ้

๑) หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ กล่าวถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
๑๐ ประการ คือ (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ 
และสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ (๕) รับราชการทหารตามที่
กฎหมายบัญญัติ (๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระท าการใดที่อาจ
ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม (๙) เสียภาษี
อากรตามที่กฎหมายบัญญัติ และ ๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

๒) หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการด้านการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
(๑) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม (๓) เพ่ือ



๑๒ 
 

 

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย (๔) ให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
(๕) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย (๖) การศึกษา
ทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (๗) ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน (๘) ให้จัดตั้งกองทุน
เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

๓) หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม 
เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๑ วรรค ๒ รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น  

๔) หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา ๒๕๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   

๕) หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ได้บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   

 (๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้ว
เสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้   

 (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมใน  
การบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นท่ี 



๑๓ 
 

 

มาตรา ๒๖๑  ในการปฏิรูปตามมาตรา  ๒๕๘  จ.  ด้านการศกึษา ให้มีคณะกรรมการ
ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป  

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   

 ๑.๑.๒  ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  จากการทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พบว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
และอ่ืนๆ โดยสามารถจัดหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 

๑) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ค าสั่ง คสช.ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการในภูมิภาค   
 ค าสั่ง คสช.ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค   
 ค าสั่ง คสช.ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย 
 ค าสั่ง คสช.ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
 ค าสั่ง คสช.ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
 ค าสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒) กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหาร 
พระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการขององค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ (สป. สกศ. 

สพฐ. สอศ. สกอ.) 
 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา การ

เลือกคณะกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ 

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
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๑๔ 
 

 

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๗  

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

 กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๗  

 กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

 กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๘  

 กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓) กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ (การศึกษาขั นพื นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
และการศึกษาเอกชน) 

 ๓.๑  การศึกษาขั นพื นฐาน 
 พระราชบัญญัติ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาค

บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  
 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗  
 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗  
 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา

พ.ศ. ๒๕๔๘  
 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์

การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔  
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๑๕ 
 

 

 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์
การเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  

 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์ 
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชนพ.ศ. ๒๕๔๖  

 กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วย  

การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการปอเนาะดีต้นแบบ 
 ๓.๒  อาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 กฎกระทรวงก าหนดเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา  

การเลือกประธานกรรมการ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งใน
สภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๑๖ 
 

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓.๓  อุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันต่างๆ   
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
 กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
 กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบ

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖  
 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙  
 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ

การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙  
 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะและเนื้อที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙  
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ให้อนุปริญญาส าหรับผู้ที่สอนไว้ได้ครบทุกลักษณะ

วิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 กฎกระทรวงก าหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙  
 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ 

และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙  
 กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของ

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๗  
ประกาศ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาโท ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔) กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร

โรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๘  
 กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคี
เครือข่าย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 กฎกระทรวงก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕) กฎหมายเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
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๑๘ 
 

 

 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชกฤษฎีกา  
 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ และผู้ด ารง

ต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 พระราชกฤษฎีกาก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙  
กฎ ก.ค.ศ. 
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ

กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 

พ.ศ.๒๕๔๙  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน และเงิน

ประจ าต าแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๙ ค.(๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ า  

ส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ

กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒  และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 

 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อบังคับ 
 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖) กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 
พระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

 พระราชกฤษฎีกา  
 พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๒๘๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗  (ฉบับที่ ๔๒๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๔๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๕๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยก าหนดกิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ (ฉบับที่ ๓๘๖) พ.ศ. ๒๕๔๔  

 พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว ้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๔๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗   

กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกาศ 
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือ

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา 

๗) กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ 
พระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย 

ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
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๒๐ 
 

 

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา 
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๕  

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย 
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘) กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติ 
 พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
พระราชกฤษฎีกา  
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๘  
 พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓  
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๔๗  
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศ 
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม

วิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม 
 
 

http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/RuleSpecialSTD2552-25-08-2010.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/RuleSpecialSTD2552-25-08-2010.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/RuleEdPlanBasic2552-25-08-2010.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/RuleEdPlanBasic2552-25-08-2010.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/OtDutySpecCent2553-25-08-2020.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/OtDutySpecCent2553-25-08-2020.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-j-510331.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/02/0201/0201-a.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/02/0201/0201-a.pdf
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/02/0203/0203-a.pdf


๒๑ 
 

 

๑.๑.๓  ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูป 
  การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้น ารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาสรุปได้ดังนี้ 

๑) ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ ก าหนดวาระปฏิรูป ๓ วาระ คือ การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบการคลังด้าน
การศึกษา (ด้านอุปสงค์) และการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อเสนอดังนี้ 

๑) ข้อเสนอการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การปฏิรูปโครงสร้างและ
ระบบการศึกษา การเตรียมการและการรับผู้เข้าเรียน การบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการสร้างระบบธรรมาภิบาล  

๒) ข้อเสนอการปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) ด้วยการปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา การจัดท าคูปองการศึกษา และการจัดสรรงบด าเนินการที่ต้องการ
เพ่ิมพิเศษ  

๓) ข้อเสนอการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ด้วยการปฏิรูปหลักสูตร วิธีการจัดการเรียน  
การวัดผลการศึกษา และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

๒) ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการศกึษาและการกีฬา สภานติิบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาศึกษา

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
๑.๑  คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ผลักดันประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ 

๑) การกระจายอ านาจด้านการศึกษาลงไปในระดับจังหวัด ๒) การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเสนอให้มีองค์กรกลางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแห่งชาติ ๓) การ
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพ ๔) การปรับระบบการคัดเลือกและประเมิน
ผู้บริหารสถานศึกษา ๕) ระบบเครือข่ายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้สถาบันอุดมศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๖) การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน และ ๗) การปฏิรูประบบโภชนาการเพ่ือสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน เป็นต้น 

๑.๒  คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้ผลักดันประเด็นต่างๆ ที ่ส าคัญ  อาทิ 
๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา ๒) แนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ๓) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลก าลังคนอาชีวศึกษา (v-cop.net) 
๔) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ๕) แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ๖) ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา 
และ ๗) เงื่อนไขหลักของความส าเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้ รายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๗ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับ
ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปด าเนินการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการทุกเรื่อง 

๑.๓  คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ได้ผลักดันประเด็นต่างๆ ที ่ส าคัญ อาทิ 
๑) แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษา ๒) การปฏิรูปอุดมศึกษา 
เช่น การสร้างพลเมืองคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน การวิจัย การกระจายโอกาสและการลด  



๒๒ 
 

 

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เป็นต้น ๓) แนวทางการบริหารการอุดมศึกษา: การจัดตั้งกระทรวง 
การอุดมศึกษา และ ๔) การจัดตั้งกองทุน ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ  

นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยไว้ ๑๔ 
ประเด็น โดยจัดเป็น ๕ กลุ่มตามลักษณะยุทธศาสตร์ ได้แก่ “เร่ง ร่วม เริ่ม เพิ่ม พัฒนา” ดังนี้ 

“เร่ง” ปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงระบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ พัฒนาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ และสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียน  
นิติบุคคล (รูปแบบใหม่) 

“ร่วม” พัฒนาชุมชนและสังคมการเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
“เริ่ม” ปรับกระบวนทัศน์คนไทยให้พอเพียง และจัดระบบการคลังทางการศึกษา 
“เพิ่ม” พัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้ และกระจายโอกาสและการมีส่วนร่วม

ทางการศึกษา 
“พัฒนา” พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทั้งระบบ พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบการศึกษาตลอดช่วงชีวิต 
๓) ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ มีข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การปฏิรูประบบการเรียนรู้  
๒) การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ๓) การปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และ 
๔) การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมีแผนการปฏิรูปเพื่อสร้างคนไทยให้วินัยเด่น สร้าง
คนไทยให้เป็นงาน สร้างคนไทยให้ชาญวิชา สร้างคนไทยให้คิดเป็นเน้นวิทยาศาสตร์ และสร้างคนไทยให้ถาม
เป็นเน้นนวัตกรรม  

๒) การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา โดยจะด าเนินการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาท้ังระบบ 

๓) การปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูประบบ
ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพการศึกษาโดยกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

๔) การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพ่ือนวัตกรรม โดยมี
แนวทางให้มี พ.ร.บ. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา และ
ปรับทิศทางการก าหนดนโยบายวิจัยเพ่ือนวัตกรรม ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภาระเชิงนโยบาย 

  นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้จัดท าวาระ
การปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่วน ในปี ๒๕๖๐ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา” สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑. การปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
๒. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....  



๒๓ 
 

 

๓. แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อ.ก.ค.ศ. สพฐ.) และแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน โดยการ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

๕. การพัฒนาครูด้วยการปรับการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ (Active Learning) 
๖. การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคี 
๗. การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน

ภายนอก  
๘. การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเสนอระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระบบใหม่ท่ีเหมาะสม  
๙. การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น ภูมิใจในชาติ มี

ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
๑๐. การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม  
๑๑. การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
๑๒. การปฏิรูปการจัดการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ 
๑๓. ข้อเสนอให้ยกเลิกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (มคอ. ๓ - ๗) 
๑๔. การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๕. การแก้ไขพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

ให้สอดรับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ 
๑๖. การปฏิรูประบบการเงิน การคลัง เพ่ือการศึกษาด้านอุปสงค์ (Demand-side Financing) 
๑๗. การปฏิรูประบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๑๘. การประเมินและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๙. การปฏิรูประบบบริหารจัดการสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๐. การปฏิรูปธรรมาภิบาลในระบบการศึกษา 
๒๑. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
๒๒. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติ 
๒๓. การปฏิรูปกฎหมายการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  
๒๔. การศึกษาวิถีพุทธ 
๒๕. การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศที่ยั่งยืน 
๒๖. แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (Social Movement) 
๔)  ข้อเสนอในแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านสังคม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านกระบวนการยุติธรรม และ
ด้านพลังงาน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ดังนี้  



๒๔ 
 

 

๑. ด้านการเมือง มีประเด็นที่น าสู่การพัฒนาทางการศึกษา คือ สร้างจิตส านึกในการเรียนรู้
ความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี โดยเน้นในผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เด็กปฐมวัย กระทั่งถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับ
หน้าที่ ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบการเป็นพลเมืองที่ดี และผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประชาธิปไตย และการมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีประเด็นทางการศึกษา คือ การสร้างและพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Public School) โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนต้นแบบ ๗๗ แห่ง ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
เพ่ือการขยายผลและติดตามผลต่อไป  

๓. ด้านกฎหมาย มีประเด็นน าสู่การพัฒนาการศึกษา คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น  
start up รุ่นเยาว์ และการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และ start up ตลอดจนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นไป
ตามความต้องการของตลาดสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น   

๔. ด้านเศรษฐกิจ พบประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ในส่วนของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทักษะการประกอบ
อาชีพ โดยประเด็นที่เก่ียวข้องจะเป็นในส่วนของการพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในการเน้นการสร้างนวัตกรรม และ
การท าวิจัยในผู้เรียนทุกระดับ การส่งเสริมโรงเรียนอาชีวะต้นแบบ โครงการทวิภาคี และสิ่งที่ส าคัญที่ตอบ
โจทย์แผนพัฒนาเศรษฐกิจคือ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน โดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นการสนับสนุน และการเพิ่มระดับการแข่งขันในระดับชาติให้สูงขึ้น  

๕. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา คือ เน้น
การส่งเสริม โครงการ Zero waste ให้แก่สถานศึกษา ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานใน
การลดขยะที่เป็นมลพิษ และการน าสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้มาแปรรูปให้เปลี่ยนเป็นค่าเงินในส่วนที่สามารถ
จัดการได้ให้เป็นระบบในสถานศึกษาทุกระดับ และในส่วนอ่ืนๆ คือ การสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การท าวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้เรียนรู้ธรรมชาติจริง และ
สิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ   

๖. ด้านสาธารณสุข มีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา คือ การเข้าถึง
เทคโนโลยีทางการศึกษาทางสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัย ลดการละเมิดสิทธิทางสื่อ
สังคม โดยจะเน้นการเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับสายการแพทย์ การมีแหล่งฝึกทาง 
การแพทย์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ส าหรับผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อน
ปฐมวัยและเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา กาย จิต สังคม ที่พร้อม เข้าสู่เด็กวัยเรียน  

๗. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในส่วนของ
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับ และทุกภาคส่วน โดยเน้นถึง
ความปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคมในผู้เรียนทุกระดับชั้น  

๘. ด้านสังคม มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เน้นผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะ
ชีวิตในการด ารงชีวิตนอกเหนือจากสังคมในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข เป็นผู้มีปัญญาควบคู่
การมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิตในสังคม การเป็นผู้มีจิตอาสา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระหาย



๒๕ 
 

 

ต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และสิ่งที่ส าคัญคือ การสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิดในการน าความรู้ ที่ศึกษา
นวัตกรรม และท าวิจัยท้องถิ่น กลับมาเปลี่ยนแปลงถิ่นก าเนิดของตนเอง ให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด    

๙. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการภายใต้
กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมาก ซึ่งได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน โดยเฉพาะ
หมวดที่ ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๑๐) ที่ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชแผ่นดินและ 
การปฏิรูปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อาทิ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา 
คือ ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการด าเนินชีวิต และ 
การสร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึง
โทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน   

ส าหรับการปฏิรูปประเทศอีก ๒ ด้าน คือ ด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านพลังงาน ไม่มี
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน   
 
๑.๒  สภาวการณ์และแนวโน้ม 

 
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีบทบาทส าคัญใน  

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก คนไทยต้องมีศักยภาพให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะให้พร้อมรับมือต่อแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดัน
ภายในประเทศที่เป็นปัญหาและวิกฤตที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ สภาวการณ์และแนวโน้ม
ภายนอกและภายในที่ส าคัญ รวมทั้งสภาวการณ์การจัดการศึกษาที่ผ่านมา มีประเด็นดังต่อไปนี้   

 
๑.๒.๑  สภาวการณ์และแนวโน้มภายนอก 

๑) การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ก้าวกระโดด การเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ( Internet of Things) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้และวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ไปโดยฉับพลันสิ้นเชิง (Disruption) เกิดเป็นความท้าทาย
ของกระแสโลกาภิวัตน์รอบใหม่ที่ทุกประเทศในโลกจะต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือให้ทัน และสามารถ
สร้างสรรค์ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาล เพ่ือความเป็นต่อทางด้าน
เศรษฐกิจภายใต้การแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน 

๒) การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และความมั่นคงของประเทศ โดยด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การรวมเป็นตลาด
เดียวและฐานการผลิตเดียว มีการไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงาน สินค้า บริการ การลงทุน และเงินทุน ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ระหว่างกัน ด้านการเมืองและความมั่นคง มีการเปิดชายแดนและการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามแดน ซึ่ง  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ไทยต้องเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ และปรับตัว ทั้งทักษะที่จ าเป็น สมรรถนะใน
การท างานภาษา และพร้อมรับภัยคุกคามข้ามชาติที่อาจเกิดขึ้น โดยการศึกษาจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยเพ่ิม
ศักยภาพของคนเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 



๒๖ 
 

 

๓) การเข้าสู่วิกฤตสังคมสูงวัย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขท าให้ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
มากขึ้น อีกทั้งแนวโน้มความต้องการสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น การศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูง ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ลดภาวการณ์พ่ึงพิง และเป็นอีกหนึ่งก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

๔) การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและชุมชนเมือง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สร้าง
มลพิษ เกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น น ามาซึ่ง
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประมาณค่ามิได้ การศึกษาจึงต้องสามารถถ่ายทอดกระบวน  
การเรียนรู้ของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง บริหารและ
จัดการ หาทางป้องกันภัยธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีต่อไป 

 ๑.๒.๒  สภาวการณ์และแนวโน้มภายใน 
๑) คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัย ปัจจัยที่ส่งผลส่วนหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาที่ไม่

สามารถเตรียมและพัฒนาคนให้มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแต่ละกลุ่มวัย เช่น เด็กเล็ก  
(๐ - ๓ ปี) มีพัฒนาการไม่สมวัย ซึ่งส่งผลต่อระดับสติปัญญา บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ใน
ระยะยาว วัยเรียนเน้นเรียนในสายสามัญ ให้คุณค่ากับคุณวุฒิทางการศึกษา โดยไม่มุ่งเป้าหมายการศึกษา
และเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิต วัยแรงงานมีปัญหาผลิตภาพแรงงานต่ าเนื่องมาจากทักษะและสมรรถนะไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และผู้สูงวัย ส่วนใหญ่เป็นวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ 

๒) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทย ปัจจุบันคนไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม ความมี
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ มีค่านิยมที่ยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการค านึงถึงสังคม
ส่วนรวม รักสนุกและความสบาย ขาดความอดทน วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าความดี มีคุณธรรม 
แสดงให้เห็นว่า คนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ละทิ้งค่านิยมอันดีงาม และ
ลดคุณค่าของความเป็นไทย การศึกษาจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการวางรากฐานบนค่านิยมที่ดีของ
สังคมไทย 

๓) การวางแผนเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ รัฐบาลมีนโยบายส าคัญเพ่ือเตรียมพร้อม
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” มีการจัดท าแผนระดับชาติที่ส าคัญ คือ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งทุกหน่วยงานได้มีการจัดท า
แผนและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวที่สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๑.๒.๓  สภาวการณ์การจัดการศึกษา 

๑) คุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากผลการประเมินในระดับชาติ
และนานาชาติ พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (๒๕๖๑)
ของนักเรียนทั่วประเทศอยู่ในระดับต่ ามาก โดยพบว่าผลคะแนนเฉลี่ยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมของ



๒๗ 
 

 

ประเทศ ไม่มีรายวิชาใดได้คะแนนเกินร้อยละ ๕๐ ส่วนผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) (๒๐๑๕) ซึ่งมุ่งเน้นการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนในการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ จากการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยอายุ ๑๕ ปี ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ 
(OECD) ทุกวิชา โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก คือ ๕๐๐ คะแนน พบว่า ประเทศไทยมีผู้
ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐานโลกในวิชาคณิตศาสตร์มากถึงร้อยละ ๕๓.๘ และวิชาวิทยาศาสตร์  
ร้อยละ ๔๖.๗ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือเวียดนามมีผู้ที่ได้
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐานโลกเพียง ร้อยละ ๗.๘ และร้อยละ ๕.๙ ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
วิทยาศาสตร์ ตามล าดับ รวมทั้งยังมีความเหลื่อมล้ าสูงมากเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษา โดย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ๕๐๐ คะแนน แต่ในโรงเรียน
ทั่วไป ทั้งสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ยังมีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน อีกเป็นจ านวนมาก มีคะแนนเพียง ๓๖๐ – ๔๒๐ คะแนนเป็นส่วนใหญ่ 
และการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ 
(Trends in International Mathematics and Science Study : TIMSS) (๒o๑๕) ซึ่งประเมินความรู้
และทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยต่ าทั้งสองวิชา ทั้งระดับประถมศึกษาปี
ที่ ๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๒  

๒) การบริหารจัดการ โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ส่วนใหญ่ของประเทศมีขนาดใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยครั้งท าให้การด าเนินการตามนโยบายไม่
ต่อเนื่อง มีการบริหารแยกส่วนในแต่ละองค์กรหลัก ขาดการบูรณาการกันอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการรวม
อ านาจและสั่งการจากส่วนกลางค่อนข้างมาก ไม่มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน 
ทั้งด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุน (Supporter) และด้าน
การด าเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการ
ภาพรวมของสถานศึกษา หลักสูตร และชั่วโมงเรียน มีกระบวนการในการบังคับบัญชาหลายระดับชั้น ส่งผล
ให้การด าเนินการล่าช้า ไม่คล่องตัว สถานศึกษาขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
บริบทความแตกต่างกันของพ้ืนที่ การมุ่งเน้นการบริหารตามกฎ ระเบียบ มากกว่าการบริหารเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย และการขาดความเชื่อมโยงกับการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล 
ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าและความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการศึกษา อาทิ จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่เพ่ิมมากขึ้นตามโครงสร้างประชากรวัยเรียนที่ลดลง เป็นต้น รวมทั้งขาดฐานข้อมูลทางการศึกษาภาพรวม
ของประเทศที่มีคุณภาพ เป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ขาดข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในภาพรวม 

๓) การประเมินคุณภาพการศึกษา ยังไม่สะท้อนผลการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง เป็น 
การประเมินที่เน้นเอกสาร และรายงาน ท าให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับสถานศึกษาและครู ควรให้ความส าคัญ
กับการประเมินเพ่ือพัฒนา การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การประเมินการท างานจากสภาพจริง เน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของ
แต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔) งบประมาณทางการศึกษา ในภาพรวมระดับกระทรวงได้รับการสนับสนุนงบประมาณสูง
แต่ส่วนใหญ่เป็นส่วนของค่าตอบแทนบุคลากร (เงินเดือน) เหลือในส่วนที่ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การเรียน
การสอน และครูค่อนข้างน้อย ขาดกลไกการบริหารระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับ



๒๘ 
 

 

สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งขาดการส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจ และมีกฎระเบียบบางประการที่เป็นอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

๕) กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่
เน้นเนื้อหาสาระและความจ ามากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งขาดทักษะการแก้ปัญหา การตั้งค าถาม และ
แสวงหาความรู้ รวมทั้งขาดการพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ ที่มีข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้จ านวนมาก หลากหลายช่องทาง จ าเป็นต้องมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือเลือกใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

๖) โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ในภาพรวมยังคงมีความเหลื่อมล้ าสูง 
ผู้เรียนได้เข้าเรียนไม่ครบทุกคน มีปัญหาการออกกลางคัน และผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ทั้งผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ประชากรวัยแรงงานยังมี
การศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีความแตกต่างในเชิงคุณภาพของแต่ละ
โรงเรียน ทั้งเรื่องขนาด ที่ตั้ง (ในเมือง/นอกเมือง) ผู้บริหาร ครู และสื่อการเรียนการสอน การใช้ความ
ได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในการเข้าถึงสถานศึกษาที่ดีและ
มีคุณภาพ ยิ่งท าให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษามีความเหลื่อมล้ าสูงขึ้น อีกทั้งโอกาสที่ได้รับนั้น
ยังอยู่บนฐานของคุณภาพที่แตกต่างกัน น าไปสู่การสร้างความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น
ในระยะยาว  

๗) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากผลการประเมินในหลายรายการพบว่า 
สมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยในเวทีสากลยังอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ ทั้งด้านโอกาสและ  
ความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ทั้งผลการจัดอันดับ
ของ World Economic Forum (WEF) (๒o๑๗-๒o๑๘) ที่ตัวชี้วัดด้านการศึกษามีอันดับลดลง และผล
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ IMD ซึ่งอันดับลดลงเช่นกัน รวมทั้งผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก โดยนิตยสาร TIMES (๒o๑๘) และ QS World University Ranking (๒o๑๘) ไม่มี
มหาวิทยาลัยของไทยติด ๒๐๐ อันดับแรกของโลก 

๘) ทิศทางการจัดการศึกษาของไทยในอนาคต จากแนวโน้มสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูลและความรู้มากมาย
มหาศาลสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ แทนแรงงานมนุษย์ 
สังคมปัจจุบันจึงต้องการแรงงานที่มีความสามารถที่แตกต่างไปจากอดีต คือ ต้องมีทักษะที่รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบันได้ อาทิ การปรับตัว การคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นทีม ความคิด
สร้างสรรค์ สามารถจัดการกับงานและปัญหาได้ด้วยตนเอง การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเพื่อเตรียมคนให้พร้อมรองรับกับสภาวการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ทั้ง
การจัดระบบการเรียนรู้ที่ต้องเน้นการสร้างสังคมแห่งปัญญา เปลี่ยนการเรียนรู้ แบบท่องจ า (Passive 
Learning) ไปสู่การเรียนรู้แบบเชิงลึก (Active Learning) และต่อยอดด้วยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิด
นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเน้นการเรียนเพ่ือการมีอาชีพและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่ง
อาจมีรูปแบบที่หลากหลายตามความแตกต่างและความพร้อมของแต่ละบุคคล วัฒนธรรม และบริบทของ
พ้ืนที่ รวมทั้งมีการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  



๒๙ 
 

 

การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันต้องมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่จะรับมือกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ระบบการศึกษาแบบเก่าที่มีแนวคิดว่า บัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ บัณฑิต
ที่มีความรู้ในเชิงเนื้อหาดีที่สุด เป็นผู้ที่สอบผลการทดสอบสูงที่สุด และระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
เนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตร ต าราเรียน มากกว่าการฝึกให้เด็กมีทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงไม่สามารถ
สร้างบัณฑิตเพ่ือรับมือกับสภาพสังคมปัจจุบันได้ แนวคิดในการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม ทั้ง
โครงสร้างของหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้จัดการศึกษา เป็นการสนับสนุน 
ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม และควบคุมทิศทางในภาพรวม และเปิดโอกาสในภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติมากกว่า
การท่องจ าจากต ารา และไม่เพียงเน้นพัฒนาทักษะทางวิชาการเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น 
ดนตรี ศิลปะ กีฬา รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไปด้วย ให้เป็นทั้ง “คนเก่ง และคนดี” และค านึงถึง
ความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ และลด 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มากท่ีสุด ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมที่ส าคัญ
ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะผ่านทางกลไกและระบบ 
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาที่มีคุณภาพ ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอของกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีจุดเน้นด้านการพัฒนาในประเด็นพัฒนาครูและบุคลากร
ทั้งระบบ พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบ
การศึกษาตลอดชีวิต (สนช. ๒๕๖๐) รวมทั้งข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช. ๒๕๖๐) ที่ได้เสนอข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการศึกษา การเตรียมการและการรับผู้เข้าเรียน  
การบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ การด าเนินงานจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพ่ือให้การศึกษาเป็นกลไกใน  
การพัฒนาคน และพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
๑.๓  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 

 
 เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีความสอดคล้องกับแผนจ านวน ๓ แผน คือ ๑) ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ ๓) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแนวทางสอดคล้องและครอบคลุมทุกประเด็นของยุทธศาสตร์  
ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น  
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส 



๓๐ 
 

 

ความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นของการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในประเด็นการพัฒนา
ภาคผลิตและบริการ โดยยกระดับการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  

๒. ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแนวทางสอดคล้องและครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีเป้าหมายสร้างคนไทยส่วนใหญ่ให้มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน  
  นอกจากนี้มีบางเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๒ การสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ที่มุ่งเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ งและยั่งยืน 
ตามเป้าหมายที่ให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตามเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

๓. ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการศึกษากับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแนวทางสอดคล้องและครอบคลุมกับทุกยุทธศาสตร์ของ

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือ 
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

จากสภาวการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
ในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงได้ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษายังมีขอบเขตการด าเนินการให้เกิดผลตาม มาตรา ๒๕๘ จ. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย (๑) การให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาในสมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (๓) ให้มีกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี



๓๑ 
 

 

ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพใน  
การสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
 
๑.๔  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ นเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ 

 คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ก าหนดเรื่องและประเด็นการปฏิรูปไว้ทั้งสิ้น ๗ เรื่อง 
ประกอบด้วย (๑) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง (๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
(๓) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  (๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (๖) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ (๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจิทัล 

๑.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม 
ในภาพรวมเชิงระบบของการปฏิรูป ๗ เรื่องดังกล่าว ก าหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของการปฏิรูป

การศึกษาไว้ ๔ ด้านดังนี้ 
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม (๑.๑) 

ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียน (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และ
รู้จักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔ (๑.๒) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
(educational core processes) ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง และ (๑.๓) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน 
(educational institutionsand support systems) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา 
ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและ
เทคโนโลยี 

๒. ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ 
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย (๒.๑) โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access) (๒.๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกใน
การศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน (equity in choosing appropriate 
process in education) และ (๒.๓) โอกาสในการได้รับประโยชน์ของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใน 
การประกอบอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้ เรียน (equity in benefiting from 
aptitude-based quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ  

๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (leverage 
excellence and competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ เรียนที่มี
ศักยภาพสูง มีความเป็นผู้น า ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้
สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับ



๓๒ 
 

 

สถาบันวิจัยอ่ืนๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้กับ
ประเทศชั้นน าอ่ืนๆ  

๔. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน 
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, 
Agility and Good governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอ้ือต่อ 
การบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ ๑-๓ ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (Balanced and inclusive 
achievement)  

๑.๔.๒ เป้าหมายรวมและตัวชี วัด 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ก าหนดเป้าหมายรวมและตัวชี้วัด ของการพัฒนา

การศึกษาในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง  

เป้าหมายรวม 
๑. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกส าคัญต่อการบริหาร

และจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
๒. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษา

อย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
๓. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

๔. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสามารถแข่งขันได้ 

๕. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับสูง เพ่ือการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. .... 

ตัวชี วัด 
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับการจัดท า ปรับปรุง แก้ไข ให้สอดคล้องกับ 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ (ภายใน ๒ ปี) 
๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามเป้าหมายได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงครบถ้วนตามที่ระบุไว้ตามเป้าหมายระยะสั้น 
๓. สัดส่วนของการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

ภาคเอกชน หรือโดยความร่วมมือระหว่างรัฐ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในด้าน



๓๓ 
 

 

สัดส่วนของจ านวนผู้เรียน จ านวนสถานศึกษา และมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตามเป้าหมายระยะสั้น 

๔. มีการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการ
ด าเนินการตามดัชนีมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

๕. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสามารถแข่งขันได้ 

๖. แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง) ที่มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ปัจจัยด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศและของโลก สถานการณ์การศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๗. ความสอดคล้องของแผนระดับต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

เป้าหมายรวม 
๑. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึง และ

ได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง เป็นเอกภาพ  

๒. พ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวชี วัด 
๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึงและได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่าง

เหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  
๒. ร้อยละของพ่อแม่ที่ได้รับการพัฒนาบทบาทการเป็นพ่อแม่ และการเตรียมความพร้อมก่อน

ตั้งครรภ์   
๓.  ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
 
เรื่องท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 

เป้าหมายรวม 
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาค

ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 



๓๔ 
 

 

๒. บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 

๓. โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย
หรือห่างไกล 

๕. ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการ 
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่าง
เพียงพอ 

ตัวชี วัด 
๑. ร้อยละผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนเงินทุน

เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจ าเป็นรายบุคคลจนส าเร็จการศึกษาและ  
การพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 

๒. ร้อยละของเด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีลักษณะเฉพาะได้รับ 
การอุดหนุนให้สามารถดูแลเด็กเล็กได้ดี มีพัฒนาการสมวัยและมีความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา (School 
Readiness) 

๓. สัดส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสการเข้าสู่การศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย /ปวช.-ปวส. ของเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน 

๔. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนวัยเรียน 
๑) ร้อยละ ๘๐ ภายใน ๓ ปี 
๒) ร้อยละ ๙๐ ภายใน ๑๐ ปี 

๕. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา 
๑) ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๓ ปี 
๒) ร้อยละ ๙๙ ภายใน ๑๐ ปี  

๖. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑) ร้อยละ ๙๐ ภายใน ๓ ปี 
๒) ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๑๐ ปี  

๗. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ของประเทศไทย ดัชนีการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยจากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (The World Economic 
Forum:WEF) และตัวชี้วัดทางการศึกษาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้นสู่การบรรลุเป้าหมายในปี ๒๐๓๐ 

๘. การจัดสรรงบประมาณด้านศึกษาของประเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(Equity-based budgeting) มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ภายใน ๓ ปี 

๙. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ ๖ กระทรวง 
๑) ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ 

๗๕ ของประเทศภายใน ๓ ปี 



๓๕ 
 

 

๒) ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ ๙๐
ของประเทศภายใน ๑๐ ปี 

๑๐. ความครอบคลุมของระบบคัดกรองและกลไกการคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องต่าง ๆ 
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ     

๑๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

๑๒. จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรอง วินิจฉัย ส่งต่อและช่วยเหลือ  
๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือ

แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล  
๑๔. ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดกลางที่

ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ 
๑๕. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ     
๑๖. จ านวนครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู 
๑๗. อัตราการย้ายออกของครูในพ้ืนที่ห่างไกลน้อยลง 
๑๘. จ านวนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่

สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 

เรื่องท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
              เป้าหมายรวม 

๑. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side financing) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษา
ที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพ่ือให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพ่ือให้ได้ครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ
ประเทศ ด าเนินการโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี 

๒. ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ท าให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

๓. ได้ครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัด 
การเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดารให้
ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 

๕. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยค านึงถึง
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดาร 

๖. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
และจัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่จ าเป็น



๓๖ 
 

 

ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาผู้ที่มีโอกาสจะได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

๗. ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๘. ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เป็นระบ บที่ม ี
การด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสมเอ้ือต่อ  
การบริหารสถานศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระ 

ตัวชี วัด 
๑. การจัดสรรเงินในแผนการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย เป็นไปตามเป้าหมาย 

การด าเนินงานของแผน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๒. ผลการสืบค้นข้อมูลครูจากระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือน ามาใช้พยากรณ์

ข้อมูลการผลิต การใช้ และการคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓. จ านวนสถาบันการผลิตครูมีการน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครูอาชีวศึกษามาใช้ในการจัดท าหลักสูตรการผลิตครู อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๔. จ านวนสถาบันการผลิตครูมีการน าหลักสูตรการผลิตครูไปใช้ โดยปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละสถาบันการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. จ านวนอาจารย์ที่สอนในสถาบันที่มีการผลิตครู มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๖. จ านวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มพิการ 

กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (ย้ายมาจากประเด็น ๓) 
๗. ร้อยละของสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้าน

การปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษา 
๘. ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ  และมีโอกาสเรียนรู้ในสถาน

ประกอบการจริง 
๙. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม 
๑๐. ร้อยละของครูและผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้วยระบบ National Professional 

Teacher Platform (NPTP) 
๑๑. จ านวนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในแต่ละภูมิภาค 
๑๒. ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูทั่วประเทศที่เข้าร่วมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน

เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) 
๑๓. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะหลักและ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
๑๔. ดัชนีการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  
๑๕. อัตราการผลิตครูเป็นไปตามตามแผนอัตราก าลังที่วิเคราะห์จากระบบข้อมูลครู 
๑๖. อัตราการบรรจุข้าราชการครูตามความต้องการจ าเป็นของพ้ืนที่  



๓๗ 
 

 

๑๗. ดัชนีความเชื่อมั่นของข้าราชการครูในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างเป็นธรรม  
บนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และระบบการเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตอบสนอง 
การพัฒนาของผู้เรียน 

๑๘. ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้าน
ประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและทั่วถึง 

๑๙. ดัชนีการออมและการใช้จ่ายของครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่องท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑    
              เป้าหมายรวม 

๑. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจ 
ในชาติ 

๓. มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทางใน 
การคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๔. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง
เหมาะสม 

๖. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและ
ประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานท า 

๗. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 

๘. ผู้เรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถท่ีจะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
๙. บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ิม

การผลิตในสาขาที่ประเทศต้องการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
๑๐. สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคต  

ทั้งในด้านการพัฒนาคน การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัว
และแข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล 

๑๑. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัด ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๑๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาล
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม 



๓๘ 
 

 

๑๓. มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร  
ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการจัดท า ส่งเสริม สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ ตลอดจนติดตามผล 

ตัวชี วัด 
๑.หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งก าหนดความชัดเจน

เกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่คาดหวังในแต่ละระดับการศึกษาของผู้เรียน ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน 
เวลาเรียนเพิ่มเติม และรูปแบบการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๒. จ านวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งเน้นสมรรถนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย 
และภูมิใจในชาติ 

๓. รูปแบบการเกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
๔. ระบบการทดสอบระดับชาติที่สามารถประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่ตรงตาม

เป้าหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๕. วิธีการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย มีความเป็นธรรม 

และสามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
๖. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าประสงค์ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

๗. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
๘. อัตราส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาสูงขึ้น 
๙. ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
๑๐. ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา 
๑๑. ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน

ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
๑๒. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และ

ระดับอุดมศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพิ่มข้ึน 
๑๓. มีการประกาศใช้ พรฎ. จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

เรื่องที่ ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัด 
การเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

เป้าหมายรวม 
๑. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 

ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

๒. ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ 



๓๙ 
 

 

๓. มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การจัด
การศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

๔. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอ านาจเพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ที่แยก
ความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่างๆ 
(Supporter) และด้านการด าเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษาและมีบทบาท หน้าที่และอ านาจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

ตัวชี วัด 
๑. จ านวนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาที่ด าเนินการได้จริง

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา 
๓. จ านวนเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาด้านต่างๆ ที่มีการขยายผลมาสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ หรือน ามา

ประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ 
๔. มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalizationfor 
Educational and Learning Reform) 

เป้าหมายรวม 
๑. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning 

Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน เพ่ือให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ โดยมีเป้าหมายจ าเพาะ ดังนี้ 

(๑) เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่และจะมีการสร้างขึ้นต่อไป ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ทั้ งเป็นที่รวบรวมข้อมูลสื่อ
การเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 

(๒) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้
โดยง่าย 

(๓) เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน น าไปสู่การเปิดโอกาสให้ทุกคน
เข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ า และน าแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ตลอดจนเป็นเวทีที่มีการให้บริการเพ่ือการเรียนรู้ (service) ต่างๆ 

(๔) เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 
อันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู และโรงเรียน  

(๕) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับบทบาทให้เป็น
ผู้อ านวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาล ให้
เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี ๒๑ 



๔๐ 
 

 

๒. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดท า
ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

๓. คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและระบบ
ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ตัวชี วัด 
๑. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ 

Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและน าไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล 

๒. ร้อยละความส าเร็จของฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 
๑) ฐานข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน 
๒) ฐานข้อมูลรายบุคคลครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓) ฐานข้อมูลรายบุคคลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอ่ืน 
๔) ฐานข้อมูลทะเบียนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
๕) ฐานข้อมูลรายบุคคลผู้ส าเร็จการศึกษา 
๖) ฐานข้อมูลหลักสูตร 
๗) ฐานข้อมูลด้านงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘) ฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
๙) ฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษา 
๑๐) ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
๑๑) ฐานข้อมูลแผนงานโครงการและงบประมาณการศึกษา 
๑๒) ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการศึกษา 

๓. ร้อยละของคนไทยมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก
เหมาะสมส าหรับแต่ละช่วงวัย 

 
๑.๕  วงเงินและแหล่งเงิน 

 
๑.๕.๑  วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๖๖.๗ ล้านบาท ประกอบด้วย 

 เรื่องท่ี ๑ :  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม
ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 

  ๑๑๕ ล้านบาท 

 เรื่องท่ี ๒ :  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ๒,๖๓๐ ล้านบาท 
 เรื่องท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา       ๘๙,๔๑๐.๐ ล้านบาท 
 เรื่องท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ

พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
๗,๓๐๓.๕ ล้านบาท 

 เรื่องท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๖,๒๕๖.๕ ล้านบาท 



๔๑ 
 

 

 เรื่องท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

๑๗๓.๕ ล้านบาท 

 เรื่องท่ี ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล 

๑,๑๗๘.๒ ล้านบาท 

 
๑.๕.๒ แหล่งเงินจากงบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 
 

 

ส่วนที่ ๒  
เรื่องและประเด็นปฏิรปู 

 
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑.๑ : การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน 
จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม  
ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกส าคัญต่อการบริหาร

และจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

เป้าหมายเร่งด่วน 
มีการจัดท า แก้ไข และปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายล าดับรองท่ีมีความส าคัญเร่งด่วนที่สุดและ

เร่งด่วนให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่มีการก าหนดด าเนินการภายใน ๑ ปี 
เป้าหมายระยะสั น  

มีการจัดท า แก้ไข และปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายล าดับรองที่มีความส าคัญ และ (ร่าง) 
พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....ที่มีการก าหนด
ด าเนินการภายใน ๒ ปี 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
- 

 ๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 

 ๓. ตัวชี วัด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับการจัดท า ปรับปรุง แก้ไข ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ (ภายใน ๒ ปี) 

 ๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
๑๐  ล้านบาท หรือ ให้เป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น 

เพ่ือศึกษารายละเอียด รับฟังความคิดเห็น และจัดท าร่างกฎหมาย 
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๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๑ : การมีพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
บาท 

แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม  
การจัดท า แก้ไข และปรบัปรุง
กฎหมาย ใหส้อดคล้องกับ 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

                ศธ. (สกศ. สป.) ๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ประเทศไทยมีการ
บังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเป็น
กลไกส าคัญต่อ
การบริหารและ 
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาท่ีไดร้ับ
การจัดท า 
ปรับปรุง แก้ไข ให้
สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.การศึกษา 
มีผลบังคับใช้ 

วิธีการ                      
๑) ยกร่างกฎหมายล าดับรอง
ที่มีความส าคัญเร่งด่วนท่ีสุด 
รับฟังความคิดเห็น และเสนอ
ร่างกฎหมายฯ 

                ศธ. (สกศ. สป.)    มี (ร่าง) กฎหมาย
ล าดับรองที่มี
ความส าคญั
เร่งด่วน 

๒) ยกร่างกฎหมายล าดับรอง
ที่มีความส าคัญเร่งด่วน รับฟัง
ความคิดเห็นและเสนอร่าง
กฎหมายฯ 

                ศธ. (สกศ. สป.)    มี (ร่าง) กฎหมาย
ล าดับรองที่มี
ความส าคญั
เร่งด่วน  

๓) ยกร่างกฎหมายล าดับรอง
ที่มีความส าคัญและ พ.ร.บ.
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ .... 

                ศธ. (สกศ. สป. 
สพฐ.) อปท.  

   (ร่าง) กฎหมาย
ล าดับรองที่มี
ความส าคญั และ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๑ : การมีพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
บาท 

แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
รับฟังความคิดเห็น  และเสนอ
ร่างกฎหมายล าดับรองที่มี
ความส าคญั 

(ร่าง) พ.ร.บ.
การศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. .... 
ได้รับความ
เห็นชอบ และมผีล
บังคับใช้ 
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ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑.๒ : การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชน เพื่อการจัดการศึกษา 

 ๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษา

อย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเพ่ิมบทบาทของ

ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนร่วมพัฒนา การส่งเสริมให้
สถานศึกษาเอกชนมีอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรม และจัดบริการให้แก่ผู้ที่มีความต้องการพิเศษทุกกลุ่ม
อย่างหลากหลาย การก ากับดูแลที่เหมาะสม และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒) มีข้อเสนอว่าด้วยแผนความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครอบคลุมการ
จัดการทางการคลัง การสนับสนุนงบประมาณด้านอุปสงค์ และผู้จัดการศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือเพ่ิมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการจัด
การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน การจัดการศึกษาร่วมกับภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ การสนับสนุนและ
ก ากับดูแลสถานศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับหลักการและสาระส าคัญตามที่
ระบุไว้ในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงแก้ ไขใหม่ตามหลักการและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฎิรูปการศึกษาเสนอ 

๒) มีจ านวนสถานศึกษารวมถึงศูนย์เด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือ 
มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๒ 

๓) มีการออกกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดอุปสรรค ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางของกลุ่มโรงเรียนที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๔) ธ ารงรักษาหรือขยายเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดจากจ านวนที่ปรากฎอยู่ ณ ต้นปี ๒๕๖๒ 

๕) ลดความแตกต่างของงบประมาณต่อผู้เรียนเพ่ืออุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาภาคเอกชน 

๖) มีการออกกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ที่มีสาระส าคัญท่ีสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการส่งเสริม หรือจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงให้มีมาตรการ
ของรัฐในการอ านวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความร่วมมือและก ากับดูแลการด าเนินการต่างๆ 
ที่เหมาะสม 

๗) มีการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดตามความพร้อมและความสมัครใจ โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในระดับจังหวัดอย่างน้อย ๖ จังหวัด 
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เป้าหมายระยะกลาง-ยาว 
- 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 

 ๓. ตัวชี วัด 
 ๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามเป้าหมายได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงครบถ้วนตามที่ระบุไว้ตามเป้าหมายระยะสั้น 
 ๒) สัดส่วนของการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ภาคเอกชน หรือโดยความร่วมมือระหว่างรัฐ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในด้าน
สัดส่วนของจ านวนผู้เรียน จ านวนสถานศึกษา และมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตามเป้าหมายระยะสั้น 

 ๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
๕ ล้านบาท หรือ ให้เป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น  
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๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ : การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
กิจกรรม ๑ การจัดท าข้อเสนอ 
ว่าด้วย บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา 

                ศธ. (สกศ. สป. 
สพฐ. กศน.) 
อปท.  

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทเพิ่มขึ้นใน
การจัดการศึกษา 

มีข้อเสนอว่าด้วย
บทบาทองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา 

กิจกรรม ๒ การจัดท า
ข้อเสนอว่าด้วยการเพิ่ม
บทบาทของเอกชนในการจัด
การศึกษารูปแบบต่างๆ และ
การก ากับดูแลที่เหมาะสม 

                ศธ. (สกศ. สป. 
สช. สพฐ.  
สอศ.) 

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เอกชนมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการจัด
การศึกษารูปแบบ
ต่าง ๆ และการ
ก ากับดูแลที่
เหมาะสม 

มีข้อเสนอว่าด้วย
การเพิ่มบทบาท
ของเอกชนในการ
จัดการศึกษา
รูปแบบต่าง ๆ 
และการก ากับ
ดูแลที่เหมาะสม 

กิจกรรม ๓ การจัดท า
ข้อเสนอว่าด้วย แผนความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการ
จัดการทางการคลัง และ
ผู้จัดการศึกษา 

                ศธ. (สกศ. สป. 
สช.) อปท.  

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
ครอบคลมุการ
จัดการทางการคลัง 
และผูจ้ัดการศึกษา 
มีความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อเสนอว่าด้วย
แผนความร่วมมือ
ในการจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย ครอบคลุม
การจัดการ
ทางการคลังและ
ผู้จัดการศึกษา 



๔๘ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ : การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
กิจกรรม ๔ การจัดท า
ข้อเสนอว่าด้วย แนวทาง
สนับสนุนงบประมาณและงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนใน
รูปแบบความร่วมมือรัฐและ
เอกชน ส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 

                ศธ. (สกศ. สป. 
สช. สพฐ.) กค.  

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

สถานศึกษา
เอกชนได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณและ
งบลงทุนใน
รูปแบบความ
ร่วมมือรัฐและ
เอกชน ส าหรับ
เด็กท่ีมี
ความสามารถ
พิเศษ 

มีข้อเสนอว่าด้วย
แนวทางสนับสนุน
งบประมาณและ
งบลงทุนให้
สถานศึกษา
เอกชนในรูปแบบ
ความร่วมมือรัฐ
และเอกชน 
ส าหรับเด็กท่ีมี
ความสามารถ
พิเศษ 

กิจกรรม ๕ การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาตามข้อเสนอว่า
ด้วยบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา  

                ศธ. (สกศ. สป. 
สช. สพฐ.) 
อปท. 

๐.๒๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทเพิ่มขึ้นใน
การจัดการศึกษา  

กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอว่าดว้ย
บทบาทของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน 



๔๙ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ : การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   

การจดัการศึกษา 
ไดร้ับความ
เห็นชอบและมผีล
บังคับใช้ 

กิจกรรม ๖ การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัด
การศึกษาโดยภาคเอกชนตาม
ข้อเสนอว่าด้วยการเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
การก ากับดูแลที่เหมาะสม 

                ศธ. (สกศ. สป. 
สช. สพฐ.)  

๐.๒๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เอกชนมีบทบาท
เพิม่ขึ้นในการจัด
การศึกษารูปแบบ
ต่างๆ และการ
ก ากับดูแลที่
เหมาะสม 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาโดย
ภาคเอกชนตาม
ข้อเสนอว่าด้วย
การเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ  
การก ากับดูแลที่
เหมาะสม ได้รับ
ความเห็นชอบ
และมผีลบังคับใช้ 

กิจกรรม ๗ การจัดท าและ
ขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนว
ทางการสร้างและเพิ่มสัดส่วน
ของความร่วมมือระหว่างรัฐ

                ศธ. (สกศ. สช. 
สอศ. สพฐ.) 
อปท. 

๒.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนมี

แนวทางการสร้าง
และเพิ่มสัดส่วน
ของความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ อปท. 



๕๐ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ : การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษา 

ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา
อย่างสมดลุ 

ภาคเอกชนใน 
การจัดการศึกษา 
ได้รับการบรรจไุว้
ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ 



๕๑ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑.๓: การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ ผ่านการจัดการศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒) มีข้อเสนอว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และบูรณาการการด าเนินการ
ระหว่างหน่วยงาน 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) มีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือ 

การด ารงชีวิตและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
๒) ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและ

คุณวุฒิวิชาชีพสามารถน ามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
- 

 ๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน  ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น   ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 
 มีการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการ
ด าเนินการตามดัชนีมีระดับเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

 ๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
๔๓ ล้านบาท หรือ ให้เป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น  



๕๒ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
กิจกรรม ๑ การจัดท า
ข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและ
เสรมิสร้างสมรรถนะที่จ าเป็น
ของคนไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 

                ศธ. ดศ. กค. 
สธ. วท. พม. 
สถาบัน
หลักสตูรและ
การเรยีนรู้
แห่งชาติ 

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

คนไทยมีศักยภาพ 
ทักษะและความ
เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านตามความ
ถนัด 

มีข้อเสนอว่าด้วย
การจัดท าและ
เสรมิสร้าง
สมรรถนะที่จ าเป็น
ของคนไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

วิธีการ                      
๑) ศึกษาและก าหนด
สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นของ
คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง
รวมถึง Digital literacy, 
Global awareness, 
Financial economic 
business and 
entrepreneurial literacy, 
Civic literacy, Health 
literacy และ 
Environmental literacy 
 

                     



๕๓ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
๒) ก าหนดกรอบการ
ด าเนินการในการเสริมสร้าง
สมรรถนะที่จ าเป็นของคนไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

                     

๓) ยกร่างข้อเสนอว่าด้วยการ
จัดท าและเสรมิสร้างสมรรถนะที่
จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

                     

กิจกรรม ๒ การจัดท าดัชนี
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของการศึกษาไทย 
(Thailand Lifelong 
Education Index: TLEI) 

                ศธ. (สกศ. 
กศน.) พม. ดธ. 

๑๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีการพัฒนาดัชนี
การศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตของ
การศึกษาไทย 

ผลการด าเนินการ
ตามดัชนีมรีะดับ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคญั 

วิธีการ                      
๑) ศึกษาวิจัยสรา้งตัวช้ีวัด 
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศ
ไทย (Thailand Lifelong 
Education Indicators) โดย
ใช้วีธี multi-dimensional 
measurement ครอบคลุม

                     



๕๔ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
ประเด็น อาทิ การเข้าถึงองค์
ความรู้ ผลสมัฤทธ์ิในการ
ทดสอบ PISA ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในการอบรมอาชีพ 
ดัชนีการอ่านหนังสือของคน
ไทย ดัชนีการใช้อินเทอร์เน็ต
ของบุคคล เป็นต้น 
๒) พัฒนาแบบส ารวจตาม
ตัวช้ีวัด และทดสอบแบบ
ส ารวจ  

                     

๓) น าร่องส ารวจดัชนี
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศไทย และ
ปรับปรุง 

                     

๔) จัดท าการส ารวจเพื่อจัดท า
ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประเทศไทย 

                     

กิจกรรม ๓ การบรูณาการการ
ด าเนนิงานร่วมกันของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

                ศธ. (กศน. 
สพฐ.) มูลนิธิ
การศึกษา
ทางไกลผ่าน

๑๗.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง

มีการบูรณาการ
การด าเนินงาน
ร่วมกันของ
หน่วยงานท่ี



๕๕ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติในลักษณะเครือข่าย
ความรว่มมือ 

ดาวเทียม 
องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
ส านักงาน
บริหารและ
พัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การ
มหาชน) สสวท. 
สถาบัน
หลักสตูรและ
การเรยีนรู้
แห่งชาติ 

และการศึกษา
เพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตบรูณา
การการ
ด าเนินงาน
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต
ในลักษณะ
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

วิธีการ                      
๑) จัดท าข้อเสนอว่าด้วย
บทบาทและหน้าท่ีของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่มี
บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเพื่อการ

                ศธ. (กศน.) 
มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
องค์การ

  บทบาทและ
หน้าท่ีของ
หน่วยงาน/
องค์กรที่มี
บทบาทหน้าท่ี

มีข้อเสนอว่าด้วย
บทบาทและหน้าท่ี
ของหน่วยงาน
หรือองค์กรที่มี
บทบาทหน้าท่ี



๕๖ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
พัฒนาตนเองและการศึกษา
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต โดย 
ลดบทบาทการสั่งการและ
ควบคุมจากส่วนกลาง 
กระจายอ านาจในสถานศึกษา
และหน่วยงานระดับจังหวดั
สามารถบริหารจัดการให้
ตอบสนองความต้องการ
จ าเป็นในพ้ืนท่ีได้โดยตรง และ
เน้นการประสานการท างาน
แบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ และชุมชน 

พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
ส านักงาน
บริหารและ
พัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สสวท. 

เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง
และการศึกษา
เพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตมคีวาม
ชัดเจนต่อการบรู
ณาการ
ด าเนินการ 

เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง
และการศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 

๒) จัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่าง กศน. กับหน่วยงาน
อื่นที่มีศักยภาพ โดยมุ่งให้
การศึกษากับกลุม่ผู้ที่อยู่นอก
ระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่าน
ทางไกล หรือ รูปแบบอื่นที่
เหมาะสมกับสภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะจัดท า
เป็นกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

                ศธ. (กศน. 
สพฐ.) มูลนิธิ
การศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

   จ านวนผู้เรียนผ่าน
ทางไกล (DLT, 
DLIT, DLTV) 



๕๗ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   

ส านักงาน
บริหารและ
พัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สสวท. 
สถาบัน
หลักสตูรและ
การเรยีนรู้
แห่งชาติ 

๓) จัดการฝึกอบรมหรือ
หลักสตูรระยะสั้นเพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือเพื่อการมี
ทักษะชีวิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาของ
ชุมชน โดยเพิม่ขดีความสามารถ
ของหน่วยงานและบุคลากร 

                ศธ. (สอศ. 
กศน.) 

   จ านวนผู้จบการ
ฝึกอบรมหรือ
หลักสตูรระยะสั้น 

๔) ปรับบทบาท กศน. ให้
เป็นศูนย์ส่งเสรมิ สนับสนุน 
มากกว่าการเป็นผู้จัด และ
ทบทวนศักยภาพและการ

                กศน. และ
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

   มีการปรับบทบาท 
กศน. และทบทวน
ศักยภาพและการ
ด าเนินงานของ



๕๘ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
ด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติใน
สังกัด กศน. ให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมทีต่อบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยปฏิบัติใน
สังกัด กศน. 

๕) จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ก าหนดคุณภาพ การพัฒนา
วิชาการ และการพัฒนา
บุคลากร 

                กศน. และ
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

   มีแนวทางการ
ด าเนนิงานส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนการ
จัดการศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต ก าหนด
คุณภาพการพัฒนา
วิชาการ และการ
พัฒนาบุคลากร 

๖) ส่งเสริม สนับสนุน และ
จัดเป็นต้นแบบ ในการจัด
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้ 
ศูนย์การเรียน โดยมุ่งให้ศูนย์
การเรยีนชุมชนเป็นศูนย์กลาง

                กศน. และ
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

   จ านวนการจัด
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต
ในแหล่งเรียนรู้ 
และศูนย์การเรียน
เพิ่มขึ้น 



๕๙ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
ของการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
๗) รวบรวม และผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีส าหรับการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป 

                กศน. และ
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

   จ านวนสื่อและ
เทคโนโลยีส าหรับ
การเรยีนรู ้

๘) พัฒนาบทบาทของ
สถานีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อ
การศึกษาให้มีศักยภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

                กศน. กสทช. 
และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

   จ านวนผู้เข้าชม 
(เรตติ้ง)
สถานีโทรทัศน์
และวิทยุเพื่อ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

๙) จัดท าแผนที่ สถานศึกษา 
และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ
จัดสรรให้เหมาะสมและมี
ความเชื่อมโยง ตามบริบท
และความต้องการ 

                ศธ. (สกศ. 
กศน. สพฐ.) 
สถาบัน
หลักสตูรและ
การเรยีนรู้
แห่งชาติ 

   มีแผนทีส่ถานศึกษา 
และศูนย์การ
เรียนรูส้ าหรับการ
วางแผน (School 
Mapping) ของ
แต่ละพื้นท่ี 

กิจกรรม ๔  
ระบบการเทียบเคยีง/เทียบ
โอนคุณวุฒิทางการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

                ศธ. (สกศ. สอศ. 
กศน.) TPQI 
รง. สทศ. 

๑๐  ระบบการ
เทียบเคียง/เทียบ
โอนคุณวุฒิทาง 
การศึกษา
สามารถน ามาใช้

มีระบบการ
เทียบเคียง/เทียบ
โอนคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน



๖๐ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
 
 

ในทางปฏิบัติได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

วิธีการ                      
๑) ออกแบบและจัดท าระบบ
การเทียบเคยีง/เทียบโอนตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

                ศธ. (สกศ. 
กศน. สอศ.)  
รง. (กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน) 

   มีระบบการ
เทียบเคียง/เทียบ
โอน 

๒) จัดท าข้อก าหนด
สมรรถนะอาชีพ/คณุวุฒิ
วิชาชีพเพิ่มเติมให้ครบตาม
ความต้องการ 

                สกศ. (NQF) 
TPQI กรม
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

   มีมาตรฐานอาชีพ/
คุณวุฒิวิชาชีพ
ครบถ้วนตาม
ความต้องการของ
ภาคเอกชน 

๓) พัฒนาระบบสะสมผล 
การเรยีน (Credit Bank 
System) เพื่อรับรองความรู้
ของบุคคล เช่ือมโยงเข้าสู่
การศึกษา ให้ได้คณุวุฒิ
การศึกษา 

                ศธ. (สกศ. 
กศน. สพฐ.) 

   มีระบบสะสมผล
การเรยีน (Credit 
Bank System) 

๔) ทดสอบระบบ/น าร่องตาม
สาขาอาชีพปรับปรุงและใช้

                กศน. รง. อก. 
ก.พ. 

   ร้อยละ ๕๐ ของ
บริษัทเอกชนใน
ประเทศไทย ที่ใช้



๖๑ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓: การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ บาท   
ระบบ Credit Bank System 
จริง 

คุณวุฒิจากการ
เทียบเคียง/ 
เทียบโอนตาม
กรอบมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพเป็นเกณฑ์
ในการรับเข้า
ท างาน 

 



๖๒ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑.๔ : การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสามารถแข่งขันได้ 

เป้าหมายเร่งด่วน 
มีข้อเสนอการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดท าและ

ระยะเวลาบังคับใช้   

เป้าหมายระยะสั น 
มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ และการจัดท าแผนระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
- 

 ๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 
๑) การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสามารถแข่งขันได้ 
๒) แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง) ที่มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. .... ปัจจัยด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศและของโลก สถานการณ์การศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ (ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๓) 

๓) ความสอดคล้องของแผนระดับต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 ๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
๖ ล้านบาท หรือ ให้เป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น  



๖๓ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๔ : การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหง่ชาติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม ๑ 
การจัดท าข้อเสนอเพื่อ
พิจารณาในการปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ให้
สอดคล้องกับแผนปฏริูป
ประเทศด้านการศึกษา และ
ร่างพ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

                กอปศ. (คณะ
ท างานฯ) 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง สกศ. 

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีข้อเสนอเพื่อ
พิจารณาในการ
ปรับปรุงแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ให้
สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และ 
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

กิจกรรม ๒ 
การจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการ
ในการจัดท า และระยะเวลา
บังคับใช้แผนการศึกษา
แห่งชาติ  

                กอปศ. (คณะ
ท างานฯ) 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง สกศ. 

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีหลักเกณฑ์วิธีการ
ในการจัดท า และ
ระยะเวลาบังคับใช้
แผนการศึกษา
แห่งชาติ 

กิจกรรม ๓ 
การปรับปรุงแผนการศึกษา
แห่งชาติ ให้สอดคล้อง 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

                คณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษา
แห่งชาติ 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับ
ปรับปรุง) 
ได้รับความ
เห็นชอบและ
มีผลบังคบัใช้ 

มีการปรับปรุง
แผนการศึกษา
แห่งชาติ ให้
สอดคล้อง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 



๖๔ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๔ : การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหง่ชาติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 

วิธีการ                      
๑) จัดท าและเสนอรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ
ประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาต ิ

                ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายแห่งชาต ิ

   มีรายงานสรุปผล 
การด าเนินการตาม
แผนการศึกษา
แห่งชาติประจ าป ี

๒) คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ พิจารณา
และปรับแก้แผนการศึกษา
แห่งชาติ  

                คณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษา
แห่งชาติ 

   มีการปรับแก้
แผนการศึกษา
แห่งชาติ 

๓) น าเสนอครม. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และทูลเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายเพื่อทรงมีพระบรมราช
โองการให้ใช้ต่อไป 

                คณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษา
แห่งชาติ 

   มีการประกาศใช้
แผนการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับ
ปรับปรุง) 

๔) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดท าแผนระดับต่างๆ ให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง) 

                ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

   ความสอดคล้องของ
แผนระดับต่าง ๆ 
ของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 
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ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑.๕ : การจัดตั งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

 ๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในระดับสูง เพ่ือการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. .... 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีการด าเนินการตามบทเฉพาะกาลของ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒) ข้อเสนอว่าด้วยแผนพัฒนาระบบงานและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมายระยะสั น 
ระบบงานและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติได้รับ  

การพัฒนาตามข้อเสนอว่าด้วยแผนพัฒนาระบบงานและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ และก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจ บทบาท หน้าที่และอ านาจใหม่
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
- 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ๓. ตัวชี วัด 
มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
๕๑ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น 
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๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๕ : การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม 
การจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ 

                สกศ. และ
คณะกรรมการ 
นโยบาย
การศึกษา
แห่งชาติ  

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษา
แห่งชาติ สามารถ
ด าเนินการตาม
หน้าท่ีและอ านาจที่
ก าหนดไว้ใน ร่าง
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลใน
ระดับสูง 

มีส านักงาน 
คณะกรรม
นโยบาย
การศึกษา
แห่งชาติ 

วิธีการ                      
๑) ด าเนินการตามบทเฉพาะ
กาลของร่าง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

                    ด าเนินการตาม
มาตรา ๙๖ ของ 
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 
.... แล้วเสร็จ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๕ : การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๒) จัดท าข้อเสนอว่าด้วย
แผนพัฒนาระบบงานและ
บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาต ิ

                    มีข้อเสนอ
แผนพัฒนา
ระบบงานและ
บุคลากรของ
ส านักงานฯ 

๓) ด าเนินการตามข้อเสนอฯ                 ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบาย
การศึกษา
แห่งชาติ 

๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 
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เรื่องท่ี๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ 
สมกับวัย 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 

เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึง และ
ได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ  

เป้าหมายเร่งด่วน 

๑) มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 

๒) มีข้อเสนอว่าด้วยแนวทางคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

๓) มีข้อเสนอว่าด้วยระบบคัดกรองเพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษในหน่วยให้บริการ รวมถึงข้อเสนอแผนพัฒนาบุคลากรและพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้มีองค์
ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองและการดูแลเด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการคัดกรอง 

๔) มีแนวทางในการสร้างรอยเชื่อมต่อของการพัฒนาทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๘ ปี 
อย่างต่อเนื่องและราบรื่น โดยมุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กร่วมกับสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

๕) มีแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก ๔ กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อย่างน้อยครอบคลุมถึง การลงทุน การด าเนินการและกิจกรรมหลักเพ่ือเตรียมความพร้อมพ่อแม่
ผู้ปกครอง และเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้าน 

๖) มีข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับคุณภาพของศูนย์เลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครอบคลุมถึงการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

เป้าหมายระยะสั น 

๑) มีกฎหมายล าดับรองทั้งหมดตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลใช้บังคับ
ภายใน ๑ ปี ภายหลังกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีผลใช้บังคับ 

๒) เด็กปฐมวัยทุกคน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ ๘ ปีบริบูรณ์หรือก่อนเข้าศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าถึงการคัดกรอง การดูแล และการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยอาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่เหมาะสมกับเศรษฐานะหรือไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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๓) มีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้า
เรียนระดับชั้น ป.๑ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

๔) มีหลักสูตร การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างวัย
ส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ที่ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทั่ว
ประเทศ 

๕) มีระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองและการส่งต่อเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษที่สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖) ครู บุคลากร และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการที่เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
๑) ศูนย์เลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศมีการประกันคุณภาพ และได้รับการ

ประเมินคุณภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อก าหนดคุณภาพที่เหมาะสม 

๒) เด็กปฐมวัยทุกคน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ ๘ปีบริบูรณ์หรือก่อนเข้าศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าถึงการคัดกรอง การดูแลและการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 

๓) เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กกลุ่มชาติพันธุ์  
รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติ และเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ และได้รับบริการสนับสนุนตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

๔) เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มี
คุณภาพส าหรับเด็กปฐมวัยทุกคน 

๖) แผนพัฒนาบุคลากร พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองและการดูแล
เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการคัดกรอง ได้รับการทบทวนและด าเนินการต่อเนื่องเป็นงานประจ าโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง - ระยะยาว ภายใน ๕ - ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึง ได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม 
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๒,๖๒๐  ล้านบาท โดยให้เป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย



๗๐ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑  
การขับเคลื่อน
กฎหมายว่าด้วยการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

                

ศธ.(สกศ.) 
พม. (กรม
กิจการเด็ก
และเยาวชน) 
สธ. (กรม
อนามัย) มท. 
(กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น) กรม
ประชาสมัพันธ์ 

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

การขับเคลื่อนร่าง
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้มผีลบังคับ
ใช้ 

กฎหมายว่าด้วย                  
การพัฒนาเด็กปฐมวยั           
มีผลบังคับใช้ 
 

วิธีการ                    
๑)  ผลักดันกฎหมาย
ว่าด้วยการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อันได้แก่ 
พระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. ... หรือช่ืออ่ืนท่ีมี
วัตถุประสงค์หลักใน
การพัฒนาเด็กปฐมวยั
ให้มีผลบังคับใช้ 

                

 

  

  



๗๑ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒) การสื่อสารท าความ
เข้าใจกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

                
 

  
  

๓) หน่วยงาน                     
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนนิงาน 

                
 

  
  

๔) ยกร่างกฎหมาย
ล าดับรอง รับฟังความ
คิดเห็น และเสนอร่าง
กฎหมายฯ 

                

 

  

  

๕) ประกาศและ             
มีผลบังคบัใช้                 

 
  

การประกาศและบังคับใช้
ร่างกฎหมายล าดับรองว่า
ด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ร่างกฎหมายล าดับรอง
ว่าด้วยการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีผลบังคับใช้ 

๖) ผลักดนัใหเ้ด็ก
ปฐมวยัทุกคนได้รบัการ
ดูแลและการจดัการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายวา่การพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่าง
เหมาะสม มีคณุภาพ 
ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 

                

 

  

เด็กปฐมวัยทุกคนได้รบั
การดูแลและการจัดการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มี
คุณภาพ ท่ัวถึง และเท่า
เทียมกัน 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการดูแลและการ
จัดการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้อย่าง
เหมาะสม มีคณุภาพ 
ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 



๗๒ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๒  
จัดท าแนวทางการ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับช่วงวัย 

 

                ศธ.(สกศ. 
สพฐ. สช.)พม. 
(กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชนสธ. 
(กรมอนามัย)                
มท. (กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ข้อเสนอแนวทางการ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ ที่เหมาะสมกับ 
ช่วงวัย 

มีแนวทางการคัดเลือก
เด็กเข้าเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ที่
เหมาะสมกับช่วงวัย 

วิธีการ                      
๑) ศึกษา วิจัย และ
ระดมความคดิเห็นเพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนวทาง 
การคัดเลือกเด็ก 
เข้าเรียนระดับช้ัน ป.๑ 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
กับช่วงวัย 

                     

๒) รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

                     

๓) จัดท าข้อเสนอ           
แนวทางการคัดเลือกเด็กฯ

                     



๗๓ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
กับช่วงวัย 
๔) ประกาศใช้ข้อเสนอ
แนวทางการคัดเลือก
เด็กฯ ในสถานศึกษา
ทั่วประเทศ 

                

 

  

การประกาศแนวทาง             
การคัดเลือกเด็กเข้าเรียน
ระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
เหมาะสมกับช่วงวัยให้
สถานศึกษาทั่วประเทศใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

ร้อยละของสถานศึกษา                
ที่ด าเนินการคดัเลือก
เด็กเข้าเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ตาม
แนวทางการคัดเลือกเด็ก
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

กิจกรรม ๓ จัดท าระบบ
คัดกรอง และกลไกการ
ติดตามและประเมินผล
ส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                ศธ. (สกศ. 
สพฐ. สช.) 
พม. (กรม
กิจการเด็ก
และเยาวชน
สธ. (กรมอนามัย)                
มท. (กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

๔๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เด็กปฐมวัยทุกคนได้รบั
การคัดกรองพัฒนาการ
ตามช่วงอายุ และ
ช่วยเหลือส่งเสรมิกรณีพบ
เด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  

มีระบบคดักรองเพื่อ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการเด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ รวมทั้งกลไกการ
ติดตามและประเมินผลที่
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
 

วิธีการ                   

๑) ศึกษา วิจัย เพื่อ
จัดท าข้อเสนอระบบ
คัดกรองเพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนับสนุน
พัฒนาการเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

                  



๗๔ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒) รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงาน                           

                     

๓) จัดท าข้อเสนอว่าด้วย
ระบบคัดกรองเพื่อ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการเด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในหน่วยให้บริการ 

                     

๔) พัฒนาครู บุคลากร
และผูป้ระกอบวิชาชีพ
ด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ไดร้ับความรู้
และทักษะที่เหมาะสม 

                   การส่งเสริมให้ความรูเ้รื่อง
การคัดกรองเพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษแก่ครู 
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของครบูุคลากร
และผูป้ระกอบวิชาชีพ
ด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีความรู้และ
ทักษะการคัดกรองและ
การดูแลเด็กปฐมวัย 

๕) การผลิตและพัฒนา
บุคลากรเฉพาะทางใน
ด้านการศึกษาพิเศษ
และจิตวิทยาโรงเรียน 

                   ทุกโรงเรียนต้องเข้าถึงการ
บริการโดยบุคลากรเฉพาะ
ทางในด้านการศึกษา
พิเศษและจติวิทยา
โรงเรียน 

ร้อยละของโรงเรียนที่
เข้าถึงการบริการโดย
บุคลากรเฉพาะทางใน
ด้านการศึกษาพิเศษและ
จิตวิทยาโรงเรียน 

๖) ให้ความรู้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
คัดกรองและการดูแล

                   การส่งเสริมให้ความรูเ้รื่อง
การคัดกรองเพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุน

ร้อยละของพ่อแม่
ผู้ปกครองที่มีความรู้และ



๗๕ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

เด็กปฐมวัยหลังจาก
ได้รับการคัดกรอง 
รวมทั้งความรู้เกีย่วกับ
ระบบสิทธิประโยชน์ที่
เกี่ยวข้อง 

พัฒนาการเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษแก่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ทักษะการคัดกรองและ
การดูแลเด็กปฐมวัย 

๗) จัดท าระบบและ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการคัดกรองและ
การส่งต่อที่สามารถ
เชื่อมโยงไดเ้ป็นระบบ
เดียวกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

                   ระบบและฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการคัดกรอง
และการส่งต่อที่สามารถ
เชื่อมโยงไดเ้ป็นระบบ
เดียวกัน และไดร้ับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุัน 

มีระบบและฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการคัด
กรองและการส่งต่อที่
สามารถเชื่อมโยงได้เป็น
ระบบเดียวกัน 

๘) ติดตามประเมินผล
และปรับปรุงระบบฯ 

                     

กิจกรรม ๔ การจัดท า
แนวทาง การพัฒนา
ในช่วงรอยเช่ือมต่อ 
(transition period) 
ระหว่างวัย ๒ - ๖ ปี 

                ศธ. (สกศ. 
สพฐ. สช.) 
พม. (กรม
กิจการเด็ก
และเยาวชน
สธ. (กรมอนามัย)                
มท. (กรม

๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีแนวทางการพัฒนา
ในช่วงรอยเช่ือมต่อ 
(transition period) 
ระหว่างวัย ๒ – ๖ ปี 
อย่างต่อเนื่องและราบรื่น 

ร้อยละของเด็กปฐมวัย   
ที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมในช่วงรอย
เชื่อมต่อ (transition 
period) ระหว่างวัย  
๒ - ๖ ปี วิธีการ                   

๑) ศึกษา วิจัย และ
ระดมความคดิเห็นเพื่อ

                    



๗๖ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

จัดท าข้อเสนอ 
แนวทางการพัฒนา
ในช่วงรอยเช่ือมต่อ 
(transition period) 
ระหว่างวัย ๒ – ๖ ปี           

ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

๒) การน าร่อง การจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการพัฒนา
ในช่วงรอยเช่ือมต่อ 
(transition period) 
ระหว่างวัย  

                   สถานศึกษาจัด
ประสบการณ์เรยีนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงรอยเช่ือมต่อ
ระหว่างวัย ๒ – ๖ ปี 

ร้อยละ ๒๐ ของ
สถานศึกษาท่ัวประเทศ
จัดประสบการณเ์รียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาในช่วงรอย
เชื่อมต่อระหว่างวัย                  
๒ – ๖ ปี 

๓) ขยายผลให้ทุก
สถานศกึษาน าแนวทางฯ 
ดังกล่าวไปใช้ในการจดั
ประสบการณ ์
การเรยีนรู้ส าหรับเด็ก 

                    สถานศึกษาท่ัวประเทศ
จัดประสบการณเ์รียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาในช่วงรอยต่อ
ระหว่างวัย ๒ – ๖ ปี 

๔) ติดตามและ
ประเมินผล 

                     



๗๗ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๕ การจัดท า
แผนปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงหลัก 
๔ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

                

ศธ.(สกศ. 
สพฐ. สช.)พม. 
(กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชนสธ. 
(กรมอนามัย)                
มท. (กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีแผนปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงหลัก ๔ 
กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ร้อยละของความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการร่วม ๔ 
กระทรวง 

วิธีการ                     
๑) กระทรวงหลกั ๔ 
กระทรวง (ศธ. พม. สธ. 
มท.) จัดท าแผนปฏิบตัิ
การ เพื่อเตรียมความ
พร้อมพ่อแมผู่้ปกครอง 
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
มีความพร้อมรอบด้าน 

                    

๒) การสนับสนุน 
ส่งเสริม ดูแลพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การจัดสิทธิ
ประโยชน์ และ
หลักประกันสุขภาพ 
ที่สอดคล้องตามวัย  

                

ศธ. (สกศ. 
สพฐ. สช.)พม. 
(กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชนสธ. 
(กรมอนามัย , 
สปสข.) มท. 
(กรมส่งเสริม

๒,๕๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  



๗๘ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

การปกครอง
ท้องถิ่น) 

กิจกรรม ๖  
การจัดท าข้อเสนอ
แผนปฏิบัติการว่าด้วย
การยกระดับคณุภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และศูนยเ์ลี้ยงเด็ก 

 

 

                

ศธ.(สกศ. 
สพฐ. สช.) 
พม. (กรม
กิจการเด็ก
และเยาวชน
สธ. (กรมอนามัย)                
มท. (กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ศูนย์เลีย้งเด็กมีคณุภาพ 
สอดคล้องกับหลักการ
ดูแล ส่งเสรมิ และพัฒนา
เด็กและศูนยเ์ลีย้งเด็กอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

มีขอ้เสนอแผนปฏิบัติ
การว่าด้วยการยกระดับ
คุณภาพของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและศูนยเ์ลีย้งเด็ก 

วิธีการ                    
๑) ยกร่างข้อเสนอ
แผนปฏิบัติการว่าด้วย
การยกระดับคุณภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และศูนย์เลี้ยงเดก็ 

                   

 

๒) อบรม พัฒนาครู  
พี่เลีย้งเด็ก และบคุลากร 
ที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะ 
ความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์การดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก 

                

 

  

การพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและศูนยเ์ลีย้งเด็ก
ให้มีทักษะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 

ร้อยละของครู พี่เลี้ยง
เด็ก และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะ ความ
เช่ียวชาญในศาสตร์การ
ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 



๗๙ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓) ส่งเสริมการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                   การใช้หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/
สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

๔) สื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้สถานศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์เลี้ยงเด็ก น า
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 

                   

กิจกรรม ๗  
การสนับสนุนการจัด
การศึกษาเรียนรวมที่
สอดคล้องกับหลักการ
ดูแล พัฒนา และจัดการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

                ศธ.(สกศ. 
สพฐ. สช.)พม. 
(กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชนสธ. 
(กรมอนามัย)                
มท. (กรม

๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

การจัดการศึกษาเรียนรวม
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับหลักการดูแล พัฒนา 
และจัดการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

ร้อยละของสถานศึกษา             
ที่จัดการศึกษาเรียนรวม
อย่างมีคุณภาพ 

วิธีการ                     



๘๐ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑) น าร่องจัดการเรียน
การสอนเรียนรวมในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 

                ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

    

๒) ปรับปรุงและ
ส่งเสริมจัดการเรียนการ
สอนเรียนรวมอย่างมี
คุณภาพใน ๑  
สถานศึกษาต่ออ าเภอ 

                     

๓) สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแกส่ถานศึกษา/
คร/ูผูดู้แลเด็กเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเรยีน
รวมอยา่งมีคณุภาพ 

                     

๔) ขยายผลสู่
สถานศึกษาทั่วประเทศ 

                     



๘๑ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒.๒ : การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 

พ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

เป้าหมายเร่งด่วน 

มีข้อเสนอแผนในการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงาน 
และสังคมเกี่ยวกับการดูแล พัฒนา และเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามวัย 

เป้าหมายระยะสั น    
๑) พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทั่วไปได้รับความรู้และปรับ

ทัศนคติตามแผน 

๒) พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับ
ความรู้และปรับทัศนคติตามแผน 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 

๑) ร้อยละของพ่อแม่ที่ได้รับการพัฒนาบทบาทการเป็นพ่อแม่ และการเตรียมความพร้อม
ก่อนตั้งครรภ์   

๒) ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๑๐ ล้านบาทหรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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๕. ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๒  การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑ การสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

                ศธ.(สกศ. 
สพฐ. สช.)
พม. (กรม
กิจการเด็ก
และเยาวชน
สธ. (กรมอนามัย)                
มท. (กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)             
กรมประชา 
สัมพันธ์ 
สสส. สื่อของ
รัฐทุกประเภท
ภาคประชา
สังคม 

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

การพัฒนาบทบาทความ
พร้อมในการเป็นพ่อแม่                   
ในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

ร้อยละของพ่อแม่ที่ได้รับ
การพัฒนาบทบาท ความ
พร้อมในการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก อย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และ                  
เป็นธรรม 

วิธีการ                    

๑) จัดท าแนวทางการ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และการผลิตสื่อ
เพื่อประชาสมัพันธ์ 

                   



๘๓ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๒  การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒) จัดท าร่างคูม่ือการ
เตรยีมความพร้อมพ่อแม ่

                     

๓) เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ อบรม
ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
เกี่ยวกับความรูค้วาม
เข้าใจท่ีถูกต้องในการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการตั้งครรภ์ การ
เลี้ยงดู ดูแล และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

                     

๔) ติดตามประเมินผล 
เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
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เรื่องท่ี  ๓  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓.๑ : การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคใน

โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับความสามารถของ
คนไทยได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด

ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ ๗๕ 

๒) ครูและสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่ง ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

๓) มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลระดับชาติเพ่ือบูรณาการข้อมูลเลข ๑๓ หลักจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖ กระทรวงเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 

๔) สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับเนื่องจากความยากจนและด้อยโอกาส เพ่ือให้สามารถศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีละ 
๑๒,๐๐๐ ทุน 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด

ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ ๙๕ 

๒) ครูและสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

๓) จ านวนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลงมากกว่าร้อยละ ๒๕ 
๔) อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับลดลงมากกว่าร้อยละ ๒๕ 
๕) อัตราการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.ของนักเรียนยากจนด้อยโอกาส

เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า ๒ เท่า 
๖) อัตราส่วนครูต่อนักเรียนในสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ ๕๐มี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๑๐เกิดสถาบันต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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๗) สัดส่วนเด็กปฐมวัยในครอบครัวผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มากกว่าร้อยละ ๕๐ มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ระบบการศึกษา (School Readiness) 

๘) การจัดสรรงบประมาณด้านศึกษาของประเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity-
based budgeting) มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
๑) นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด

ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ ๙๙ 

๒) ครูและสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

๓) จ านวนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
๔) อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
๕) อัตราการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ของนักเรียนยากจนด้อยโอกาส

เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า ๓ เท่า 
๖) อัตราส่วนครูต่อนักเรียนในสถานศึกษาที่มีมีนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ 

๕๐มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๕ 
๗) เกิดสถาบันต้นแบบในการผลิตพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 

ด้อยโอกาสเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาใน ๕ ภูมิภาคของประเทศ 
๘) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้โอกาสที่เสมอภาคในการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพไม่น้อยกว่า

ปีละ ๕๐,๐๐๐ คน 
๙) สัดส่วนเด็กปฐมวัยในครอบครัวผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพร้อมใน

การเข้าสู่ระบบการศึกษา (School Readiness) 
๑๐) การจัดสรรงบประมาณด้านศึกษาของประเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(Equity-based budgeting) มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง –ระยะยาว ภายใน ๕ - ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 
๑) ร้อยละผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนเงินทุนเพ่ือ

บรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจ าเป็นรายบุคคลจนส าเร็จการศึกษาและการพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ 

๒) ร้อยละของเด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีลักษณะเฉพาะได้รับการอุดหนุน
ให้สามารถดูแลเด็กเล็กได้ดี มีพัฒนาการสมวัยและมีความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา (School Readiness) 
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๓) สัดส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสการเข้าสู่การศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.-ปวส. ของเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน 

๔) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนวัยเรียน 
(๑) ร้อยละ ๘๐  ภายใน ๓ ปี 
(๒) ร้อยละ ๙๐  ภายใน ๑๐ ป ี

๕) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา 
(๑) ร้อยละ ๙๕  ภายใน ๓ ปี 
(๒) ร้อยละ ๙๙  ภายใน ๑๐ ปี  

๖) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๑) ร้อยละ ๙๐  ภายใน ๓ ปี 
(๒) ร้อยละ ๙๕  ภายใน ๑๐ ป ี

๗) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ของประเทศไทย ดัชนีการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยจากเวทีประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum: 
WEF) และตัวชี้วัดทางการศึกษาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโน้ม 
ดีขึ้นสู่การบรรลุเป้าหมายในปี ๒๐๓๐ 

๘) การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(Equity-based budgeting) มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ภายใน ๓ ปี 

๙) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ ๖ กระทรวง 
(๑) ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ ๗๕ 

ของประเทศ ภายใน ๓ ปี 
(๒) ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ ๙๐ 

ของประเทศ ภายใน ๑๐ ปี 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด

สถานศึกษาทุกสังกัด งบประมาณ ๘๘,๗๓๑ ล้านบาท 
  



๘๗ 
 

 

 ๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม ๑  
ส่งเสริมโอกาสและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทา
อุปสรรคการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษและ
ยากจนให้มีความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตาม
ศักยภาพ 

                กสศ. ศธ. และ
หน่วยงานต้น
สังกัดสถานศึกษา
ทุกสังกัด 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อย
โอกาสในระบบ
การศึกษาได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและ
ตามศักยภาพ 

ร้อยละผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสในระบบ
การศึกษาร้อยละ ๙๕ 
ได้รับการอุดหนุน
เงินทุนเพื่อบรรเทา
อุปสรรคการเข้าถึง
การศึกษาที่สอดคล้อง
กับความจ าเป็น
รายบุคคลจนส าเร็จ
การศึกษาและการพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ 

วิธีการ 
๑) จัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน
อย่างมีเง่ือนไข (Conditional 
Cash Transfer) ระดับ
ประถมศึกษา-ม.ต้น สังกัด 
สพฐ.ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑ 

                 ๕๖๙  นักเรียนยากจน
พิเศษจ านวน 
๖๒๐,๐๐๐ คน
ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขเพื่อ
บรรเทาอุปสรรค

ร้อยละนักเรียน
ยากจนพิเศษที่ไดร้ับ
การส่งเสริมโอกาส
และพัฒนาคณุภาพ
นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนยากจนพิเศษ 



๘๘ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
การมาเรียนในปี
การศึกษา ๒/๒๕๖๑ 

๒) จัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน
อย่างมีเง่ือนไข (Conditional 
Cash Transfer) ๔ กลุ่ม(กลุ่ม
ยากจนพิเศษ/กลุ่มยากจน) 
ระดับอนุบาล-ม.ปลาย/ปวช. 
สังกัด สพฐ. และ อปท.ปี
การศึกษา ๑/๒๕๖๒ (๑๕ 
จังหวัด) 

                 ๒,๑๐๐  นักเรียนยากจน
พิเศษและยากจน
จ านวน ๑.๖ ล้าน
คนได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขเพื่อ
บรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนในปี
การศึกษา ๑/๒๕๖๒ 

ร้อยละนักเรียน
ยากจนพิเศษและ
ยากจนท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรยีนมากกว่า 
ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนยากจนพิเศษ
และยากจน 

๓) จัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน
อย่างมีเง่ือนไข (Conditional 
Cash Transfer) ให้แก่
นักเรียนยากจนและยากจน
พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล - 
ม.ปลาย สังกัด สพฐ.และ 
อปท. ๗๗ จังหวัด 
 

                 ๒๔,๐๐๐  นักเรียนยากจน
พิเศษและยากจน
จ านวน๒.๔ ล้านคน
ไดร้ับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขเพื่อ
บรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนในปี

ร้อยละนักเรียน
ยากจนพิเศษและ
ยากจนท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนยากจนพิเศษ
และยากจน 



๘๙ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
การศึกษา ๒/๒๕๖๒ 
และ ๑/๒๕๖๓ 

๔) จัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน
อย่างมีเง่ือนไข (Conditional 
Cash Transfer) ให้แก่
นักเรียนยากจนและยากจน
พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล- 
ม.ปลาย ทุกสังกัด 

                 ๒๕,๐๐๐ 
x ๒ ปี 

 นักเรียนยากจน
พิเศษและยากจน
จ านวน ๒ ล้านคน
ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขเพื่อ
บรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนในปี
การศึกษา ๒/๒๕๖๓
และ ๒/๒๕๖๔ 

ร้อยละนักเรียน
ยากจนพิเศษและ
ยากจนท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรยีนมากกว่า 
ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนยากจนพิเศษ
และยากจน 

๕) ติดตามและประเมินผล 
การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ 
มีเง่ือนไข (Monitoring and 
Evaluation) 

                 ๕๐  การจัดสรรเงิน
อุดหนุน 
ทุนการศึกษา และ
การให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความครบถ้วน
สมบูรณ์ ถูกต้อง 

สถานศึกษา 
(Delivery Unit) 
มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไขไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐ ของ
สถานศึกษาท่ีมี



๙๐ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ตรงเวลา  
มีประสิทธิภาพ 

นักเรียนยากจนและ
ยากจนพิเศษ 

กิจกรรม ๒  
เสรมิสร้างรากฐานเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้าสู่
ระบบการศึกษา 

                กสศ. ศธ.  และ
หน่วยงานต้น
สังกัด
สถานศึกษาทุก
สังกัด 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

เด็กปฐมวัยใน
ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส
หรือเด็กปฐมวยัที่มี
พัฒนาการล่าช้า
หรือมีความเสี่ยง 
(แรกเกิด- ๓๖ 
เดือน) ไดร้ับการ
ช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ได้รับการพัฒนา
ที่สมวัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา 

เด็กเล็กในครอบครัว 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
หรือมีลักษณะเฉพาะ
ได้รับการอุดหนุนให้
สามารถดูแลเด็กเล็ก
ได้ดี มีพัฒนาการ
สมวัย 
 

วิธีการ 
๑) การเพิ่มศักยภาพหน่วย
บริการใหส้ามารถอุดหนุน
กลุ่มเป้าหมายด้วยชุดสิทธิ
ประโยชน์ท่ีมีอยูเ่ดิม และสิทธิ

                 ๕๐๐  หน่วยบริการ
(Delivery Unit)  
หรือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
พร้อมและมี

จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความพร้อม
และมมีาตรฐานใน
การจัดสิทธิประโยชน์
ให้แกเ่ด็กปฐมวัยใน



๙๑ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ประโยชน์ท่ีกองทุนเสริมเพิ่ม 
ผ่านการท างานร่วมกันด้วย
ข้อมูลสารสนเทศ  

 

มาตรฐานในการ
ดูแลเด็กเล็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กเล็กจาก
ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ 
หรือมี
ลักษณะเฉพาะ 

ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาสหรือเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการ
ล่าช้าหรือมีความ
เสี่ยง (แรกเกดิ-๓๖ 
เดือน) 

๒) สนับสนุนชุดสิทธิประโยชน์
ให้เด็กแรกเกดิในครอบครัว
ยากจนหรือมลีักษณะเฉพาะ
เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่
ระบบการศึกษา 

                 ๓,๘๐๐ 
x ๒ ปี 

 เด็กปฐมวัยใน
ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส
หรือเด็กปฐมวยัที่มี
พัฒนาการล่าช้า
หรือมีความเสี่ยง 
(แรกเกิด-๓๖ 
เดือน) มีพัฒนาการ
อย่างสมวัย 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยในครอบครัวที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาสหรือ
เด็กปฐมวัยทีม่ี
พัฒนาการล่าช้าหรือ
มีความเสี่ยง (แรก
เกิด-๓๖ เดือน) ไม่ต่ า
กว่า ๘๐ มีความ
พร้อมก่อนเข้าสูร่ะบบ
การศึกษา 



๙๒ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม ๓ ส่งเสรมิโอกาส
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
และสร้างครรูุ่นใหมส่ าหรับ
พื้นที่ห่างไกล 

                กสศ. ศธ.  และ
หน่วยงานต้น
สังกัด 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนได้รับ
โอกาสการเข้าสู่
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น ๓ เท่า (จาก 
๕% เป็น ๑๕%) 

วิธีการ 
๑) สนับสนุนทนุการศกึษา 
(Scholarship) แก่นักเรียน
ยากจนระดับมัธยมศกึษาปีท่ี ๓
ม.๖/ปวส. ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย ์และขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อ ให้ได้รับ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพใน
สาขาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

                 ๑,๓๘๔  นักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓/ม.๖/ปวส. 
ทีข่าดแคลนทุน
ทรัพย์ และขาด
โอกาสในการศึกษา
ต่อ ให้ได้รับ
การศึกษาและ
พัฒนาอาชีพใน
สาขาที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของประเทศ 

จ านวนนักเรียนจาก
ครัวเรือนท่ีมรีายได้
ต่ าสุดร้อยละ ๒๐ 
จ านวน ๑๒,๐๐๐ คน/
ปีส าเรจ็การศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
สูงขึ้น 



๙๓ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒) ส่งเสริมการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนครู 

                 ๑๒๕  โรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลมคีรูที่ตรง
สายและมีศักยภาพ
อย่างเพียงพอใน
การจัดการเรยีน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในพ้ืนท่ีห่างไกล
จ านวน ๑,๒๕๐ คน/
ปีได้รับทุนการศึกษา
เพื่อเรียนต่อสาขา 
ครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ เพื่อ
กลับไปเป็นครูและ
ร่วมพัฒนาโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

กิจกรรม ๔ สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
กลับเข้าสูร่ะบบการศึกษาและ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

                กสศ. ศธ.  และ
หน่วยงานต้น
สังกัด 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

วิธีการ 
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นที่ค้นหาและ
ช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาให้กลับเข้า

                  
 
๙๐๐ 

 สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้กลับ
เข้าศึกษาต่อหรือ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ 

จ านวนเด็กเยาวชน
นอกระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานลดลง
มากกว่าร้อยละ ๒๕ 
ภายใน ๓ ปี 



๙๔ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ คนต่อป ี

กิจกรรม ๕  
ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพ
และประสิทธิภาพคร ู

                กสศ. ศธ.  และ
หน่วยงานต้น
สังกัด 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

วิธีการ 
พัฒนาครูทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และมีพื้นที่
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาตนเองผ่าน
กระบวนการจดัการ 

                 ๗๖๘  ครูในสถานศึกษาที่
มีนักเรียนด้อย
โอกาสหนาแน่น
และครูนอกระบบ 
ได้รับการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  
 

จ านวนครูที่ดูแลเด็ก
ด้อยโอกาสใน
โรงเรียนหรือหน่วย
จัดการเรียนรู้ที่ไดร้ับ
การพัฒนาในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานต่อเด็ก
เยาวชนด้อยโอกาส 
(Disadvantage 
children) มีแนวโน้ม
สูงขึ้นจนอยู่ในระดับดี 
(๑:๒๐) 

กิจกรรม ๖ พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

                กสศ. ศธ.  และ
หน่วยงานต้น
สังกัด
สถานศึกษาทุก
สังกัด 

  นวัตกรรมด้านองค์
ความรู้ต่อเนื่องที่
มุ่งสนับสนุนการ
ส ารวจและ
ฐานข้อมูลเชิง

๑) ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ (Human 
Development 
Index) ของประเทศไทย 



๙๕ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ยุทธศาสตร์
แบบต่อเนื่องที่
ส าคัญต่อการ
ประเมินและพัฒนา
มาตรการส่งเสรมิ
คุณภาพและลด
ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาคนไทย 

๒) ดัชนีการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ
ไทยจากการประชุม
เวทีเศรษฐกิจโลก 
(The World 
Economic Forum: 
WEF) 
๓) ตัวช้ีวัดทางการ
ศึกษาของเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน
ของโลก (SDG4) ของ
ประเทศไทยมีแนวโน้ม
ดีขึ้นสู่การบรรลุ
เป้าหมายในปี ๒๐๓๐ 

วิธีการ 
๑) พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ของกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา จาก

                 ๑๕  ประเทศไทยมี
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 
ของกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน 
ผู้ขาดแคลน 

ระบบฐานข้อมลู
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
และบูรณาการ ๖ 
กระทรวง  



๙๖ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
เลขประจ าตัวประชาชน  
๑๓ หลัก ที่เช่ือมโยงและ
บูรณาการ ๖ กระทรวงเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า
และสนบัสนุนการวิเคราะห์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

ทุนทรัพย์และ 
ด้อยโอกาสทั้งใน
และนอกระบบ
การศึกษาที่สามารถ
ใช้ในการช่วยเหลือ
พัฒนา
กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ
เป็นรายบุคคล 

๒) วิจัยพัฒนาองค์ความรู้
ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
คุณภาพ 

                 ๑๒๐  องค์ความรู้จาก
งานวิจัยเชิงระบบ
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการ
กับทิศทางและ
นโยบายของประเทศ 

องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยด์้วย
หลักการเสมอภาค 
(Equity-based 
Budgeting) 

กิจกรรม ๗ ส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
สังคมแห่งโอกาสและ 

                 ๑๒๐ x 
๕ ปี 

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อปฏิรูป
กระบวนการจัดสรร

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อปฏิรูปความ
เหลื่อมล้ าทาง 



๙๗ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที ่๓.๑: การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ล้านบาท แหล่งเงิน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 

งบประมาณด้าน
การศึกษา และการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยหลักการ
เสมอภาค (Equity-
based Budgeting) 
และการผลิตพัฒนา
ครูต้นแบบ 

การศึกษาเชิงระบบ
ทั้งในระดับชาติและ
ระดับจังหวดัถูกน าไป
ด าเนินการมากกว่า 
๑๐ ข้อเสนอ 

วิธีการ 
๑) วิจัยส ารวจสถานะความ
เหลื่อมล้ าและคณุภาพ
ทรัพยากรมนุษยร์ะดับจังหวัด 
(School Readiness, Career 
Readiness, Workforce 
Competencies, SDGS) 

                   

๒) วิจัยพัฒนาและประเมินชุด
สวัสดิการและค่าใช้จ่ายรายหัว
เพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (Benefit Package 
and Unit Cost) 

                   

๓) โครงการวิจยัพัฒนา
ฐานข้อมูลสถานะความ 
เหลื่อมล้ าและคณุภาพ
ทรัพยากรมนุษยไ์ทย
แบบต่อเนื่อง (Longitudinal 
Database) 

                   



๙๘ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓.๒ : การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม  
บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับ

การพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) คัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องต่างๆ เช่น บุคคลเรียนรู้ช้า บุคคลออทิสติกแล้วเสร็จ 

และมีระบบข้อมูลสารสนเทศบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นเอกภาพ 

๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

 กลุ่มเป้าหมายบุคคลพิการ  
- มีนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลพิการทั้งด้าน 

การเรียนรู้และการด ารงชีวิต  
 กลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  

- มีระเบียบหรือข้อบังคับให้มีกลไกการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั้งของรัฐและภาคเอกชน 

- มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและ
สร้างเสริมศักยภาพให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

 กลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
- มีนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะด้านการอ่านออก 

เขียนได้ คิดเลขเป็น และทักษะการด ารงชีวิต 
- มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

และสร้างเสริมศักยภาพให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

เป้าหมายระยะสั น  

๑) มีนักจิตวิทยาโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยผู้เรียนกลุ่มที่มีความบกพร่อง 
ออทิสติก กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ อย่างถูกต้อง ให้การสนับสนุนโรงเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๒) พัฒนานักจิตวิทยาในโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในการดูแล ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา
อย่างถูกต้อง 

๓) มีระบบคัดกรองและวินิจฉัยที ่นักจิตวิทยาโรงเรียน ครู และผู ้เกี ่ยวข้อง สามารถ
ด าเนินการได ้

๔) เด็กทุกคนตั้งแต่เด็กปฐมวัยได้รับการส ารวจและวัดแววความสามารถ เพื่อคัดกรอง  
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 
 



๙๙ 
 

 

เป้าหมายระยะกลาง - ระยะยาว  

ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และผู้เรียนที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ  
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 

ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด  
๑) ความครอบคลุมของระบบคัดกรองและกลไกการคัดกรองบุคคลพิการ บุคคลที่มี

ความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ     
๒) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ส าหรับบุคคลพิการ บุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
๓) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรอง วินิจฉัย ส่งต่อและช่วยเหลือ  

๔. วงเงินและแหล่งเงิน  
งบประมาณแผ่นดิน ๗๙ ล้านบาท 



๑๐๐ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม ๑ พัฒนาระบบ
คัดกรองบุคคลพิการ
บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ และบุคคลที่มี
ความต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ 

                

ศธ. (สพฐ. 
สศศ. 
สธ. อปท. 

๑๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

มีระบบคดักรอง
เพื่อจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมและ
ลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างผูเ้รียน 

 

วิธีการ                      
๑) จัดระบบและกลไก
คัดกรองบุคคลพิการ
และบุคคลที่มีความ
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

                

 

 

  มีระบบและกลไก 
การคัดกรอง 

๒) จัดท าระเบียบหรือ
ข้อบังคับให้มี กลไกการ
คัดกรองเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ                       

                

 

 

   

๓) พัฒนาเครื่องมือวัด
แววผู้มีความสามารถ
พิเศษที่มีมาตรฐาน 

                
 

 
  มีเครื่องมือวัดแวว

ผู้มีความสามารถ
พิเศษที่มีมาตรฐาน 

๔) พัฒนานักจิตวิทยา
โรงเรียน ครู และ

                
 

 
  จ านวนนักจติวิทยา 

โรงเรียน ครู และ 



๑๐๑ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ผู้เกีย่วข้องในการวินิจฉยั
ในสถานศกึษา/เขตพื้นที่
การศึกษา ใหค้รอบคลมุ
ทั่วประเทศ 

ผู้เกีย่วข้องในการ 
วินิจฉัยใน
สถานศึกษา/ 
เขตพื้นที่การศกึษา
ทีไ่ดร้ับการพฒันา 

๕) ด าเนินการคัดกรอง
เด็กท่ีมีความบกพร่อง 
และวัดแวว ความสามารถ
และช่วยเหลือตั้งแต ่ป.๑ 

                

 

 

  จ านวนผู้เรียนท่ี
ได้รับการคัดกรอง 

กิจกรรม ๒ 
จัดท าข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษและผู้ทีม่ีความ
ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษและสร้างเสริม
ศักยภาพให้สามารถ 
ต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง 
 
 
 

                

ศธ. (สพฐ.) ๕ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

ข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาลว่าด้วย
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาผู้มี
ความสามารถ 
พิเศษ และผู้ทีม่ี
ความต้องการ 
การดูแลเป็นพิเศษ
ที่ครอบคลุมทุกมติ ิ

 



๑๐๒ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
วิธีการ                      
๑) จัดท าข้อเสนอแนะ
บนฐานงานวิจัยและงาน
วิชาการ                      

                

 

 

  ข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาลว่าด้วย
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาผู้มี
ความสามารถ 
พิเศษ และผู้ทีม่ี
ความต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ 

๒) รับฟังความคิดเห็น                                           
๓) เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี                      

                
 

 
   

กิจกรรม ๓ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรที่เกีย่วข้อง
ทั่วประเทศ 

                

ศธ. (สพฐ.)
สถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๒ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

บุคลากรที่เกีย่วข้อง
ทั่วประเทศ  
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ 
จัดการศึกษา
ส าหรับกลุม่ที่มี
ความต้องการ
จ าเปน็พิเศษทั้ง 
สามกลุม่ 
 

 



๑๐๓ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 

วิธีการ                      
๑) พัฒนา อบรม
บุคลากรที่เกีย่วข้อง                                      

 
 

  จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม
และพัฒนา                     

๒) ประชาสมัพันธ์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ทั้งกับบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง และพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 

                

 

 

  จ านวนบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องและ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจ 

กิจกรรม ๔ พัฒนา
ระบบข้อมลู สารสนเทศ
การบริหาร จัดการที่
เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้
เป็นเอกภาพ                  

                

ศธ. (สพฐ.) 
สถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

มีระบบข้อมลู
สารสนเทศและ
การบริหารจัดการ
ที่เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลให้เป็น
เอกภาพ 

 

วิธีการ                      
๑) พัฒนาระบบข้อมลู 
กลไกการน าเข้าข้อมลู 
และการปรับข้อมลูให้
เป็นปัจจุบัน 

                

 

 

  ระบบข้อมลู
สารสนเทศการ
บริหารจดัการ 
ที่เป็นปัจจุบัน 



๑๐๔ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒) พัฒนาบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องในการ 
บริหารจดัการและใช้ 
ข้อมูล 

                

 

 

  มีการใช้และบรหิาร
จัดการข้อมลู 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงให้
เป็นเอกภาพ                      

๓) ใช้และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

                
 

 
   

กิจกรรม ๕ 
ส่งเสริมนวัตกรรมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลพิการ บุคคลที่มี 
ความสามารถพิเศษ 
และบุคคลที่มีความ
ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ 

                

ศธ. สงป. ๒ งบประมาณ 
แผ่นดิน และ
เอกชนท่ีผลิต 
นวัตกรรม 

มีนวัตกรรมในการ
ส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการเรยีนรู้
ส าหรับบุคคลพิการ 
บุคคลที่มี
ความสามารถ
พิเศษ และบคุคลที่
มีความต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ
เพิ่มขึ้น 

 

วิธีการ                      
๑) ก าหนดมาตรการ 
จูงใจ เพื่อให้เกิดการ                 

 
 

  จ านวนนวัตกรรม
ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการ 



๑๐๕ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ผลิตนวตักรรมเพิ่มขึ้น 
เช่น มาตรการทางภาษ ี

จัดการเรียนรู้ 
ส าหรับบคุคล
พิการ บุคคลที่มี
ความสามารถ
พิเศษ และบุคคล 
ทีม่ีความต้องการ
การดูแลเป็น
พิเศษเพิ่มข้ึน 

๒) ใช้มาตรการจูงใจ
และส่งเสริมภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลิตนวตักรรม เพื่อให้ 
ต้นทุนราคาไม่สูงและ 
สามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์ในวงกว้าง 

                

 

 

   

กิจกรรม ๖ 
พัฒนาการเรียนการ
สอนบุคคลพิการบุคคล
ที่มีความสามารถพิเศษ 
และผู้ทีม่ีความต้องการ
การดูแลเปน็พิเศษอยา่ง 
มีระบบและมาตรฐาน 

                

สถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๑๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

การเรียนการสอน
บุคคลพิการ บุคคล
ที่มีความสามารถ
พิเศษ และผู้ทีม่ี
ความต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ 
เหมาะสมกับ 

 



๑๐๖ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
แต่ละบุคคลและ 
มาตรฐาน 

วิธีการ                      
๑) ผู้เรียนทุกคนต้อง
ผ่านระบบการคดักรอง 
เพื่อจัดการเรียนการ 
สอนอย่างเหมาะสม                      

                

 

 

  จ านวนผู้เรียนท่ี
ได้รับการคัดกรอง 

๒) มีกระบวนการ
บริหารจดัการในการ
วินิจฉัย ส่งต่อและ
ช่วยเหลือ อย่างเป็น
ระบบ                     

                

 

 

  ระบบการบริหาร
จัดการในการ
วินิจฉัยส่งต่อ และ
ช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ 

๓) บรรจุนักจติวิทยา
โรงเรียนใหค้รอบคลุม 
ทุกสถานศึกษา  

                
 

 
  จ านวน

นักจิตวิทยา
โรงเรียน 

๔) ผลติและพัฒนาครู 
บุคลากรด้านการศึกษา
พิเศษท่ีครอบคลมุ  
ทั้งกลุ่มพิการ กลุ่มผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 
และกลุม่ที่ม ี

                

 

 

  จ านวนการผลิต 
และพัฒนาครู 
บุคลากรด้าน
การศึกษาพิเศษที่ 
ครอบคลมุทั้งกลุ่ม
พิการ กลุ่มผู้ม ี
ความสามารถ
พิเศษ และกลุ่มทีม่ี



๑๐๗ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ความต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ  

 

ความต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ 

๕) จัดท าหลักสูตร
เฉพาะ และแนวทางการ 
ปรับปรุงหลักสูตร 
แกนกลาง ใหต้อบสนอง
ความต้องการจ าเป็น
เฉพาะของผู้เรยีนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

                

 

 

  หลักสตูรเฉพาะ 
และแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางให้
ตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็น
เฉพาะของผู้เรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๓ : การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษา
ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
๑) โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
๒) ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

เกื้อกูลอ่ืนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล 

๓) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการ
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างเพียงพอ 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีข้อเสนอเพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างเป็นระบบ 
๒) มีข้อเสนอเพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการ  

จัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) ข้อเสนอเพ่ือการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลาง

ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ให้ได้รับการด าเนินการและมีความก้าวหน้า
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) มีระบบในการสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู 
๓) มีระบบจูงใจให้ครูกระจายตัวไปยังโรงเรียนที่มีความขาดแคลน 

เป้าหมายระยะกลาง - ระยะยาว 
- 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 
๑) ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์ เพ่ือ

แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล  
๒) ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดกลางที่

ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ 
๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
๔) จ านวนครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู 
๕) อัตราการย้ายออกของครูในพ้ืนที่ห่างไกลน้อยลง 
๖) จ านวนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่สามารถ

เข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน  
งบประมาณแผ่นดิน ๖๐๐ ล้านบาท 



๑๐๙ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑ จัดท า
ข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่
ห่างไกล และข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดกลางที่ต้องการการ
ยกระดับคุณภาพของการ
จัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน
อย่างเป็นระบบ 

                

ศธ. สถ. ต้น
สังกัดของ

สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

๒๕ 

 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
ข้อเสนอแนะต่อรฐับาลว่า
ด้วยยทุธศาสตร์เพือ่
แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่ห่างไกล และ
ข้อเสนอแนะเพื่อแกป้ัญหา
โรงเรียนขนาดกลางที่
ต้องการการยกระดบั
คุณภาพของการจัด
การศึกษาอยา่งเร่งด่วนอยา่ง
เป็นระบบ 

จ านวนข้อเสนอแนะ 

วิธีการ                      

๑) จัดท าข้อเสนอแนะ
บนฐานงานวิจัยและ
งานวิชาการ                      

                
 

 
   

๒) รับฟังความคิดเห็น                                           

๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี                                           

กิจกรรม ๒  
น าข้อเสนอไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

                

สถานศึกษาท่ี
เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายและ
ต้นสังกัด   

๑๐๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

ข้อเสนอไดร้ับการน าไป
ปฏิบัต ิ

ร้อยละของสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ 



๑๑๐ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

วิธีการ                      

๑) เผยแพร่ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับรู้และน าไปปฏิบัต ิ

                
 

 
   

๒) พัฒนา อบรม 
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

                
 

 
   

๓) ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ 

                
 

 
   

กิจกรรม ๓ พัฒนา
ระบบสอบบรรจุและ
แต่งตั้งครู ให้กระจาย
ตัวออกไปในพ้ืนท่ีที่มี
ความขาดแคลนคร ู

                

สพฐ. (เขต
พื้นทื่), กศจ. 

๒๕ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

ระบบสอบบรรจุและ
แต่งตั้งครู ที่กระจายตัว
ออกไปในพ้ืนท่ีที่มีความ
ขาดแคลนคร ู

จ านวนครูที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง กระจาย
ตัวออกไปในพื้นที่ท่ีมี
ความขาดแคลนครู 

วิธีการ                      
๑) จัดท าระบบสอบ 
บรรจุ และแต่งตั้งครูที่
กระจายตัวออกไปใน
พื้นที่ท่ีมีความขาดแคลน 
เช่น เปิดสอบบรรจุครู 
โดยก าหนดให้ผู้มสีิทธ์ิ
สอบต้องมีภูมลิ าเนาอยู่

                

 

 

   



๑๑๑ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ในพื้นที่เท่านั้น บรรจุ
และแต่งตั้งครูโดย
พิจารณาจากผูม้ี
ภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีเป็น
ล าดับแรก ฯลฯ 
๒) ด าเนินการตาม
ระบบ 

                
 

 
   

กิจกรรม ๔ พัฒนา
ระบบจูงใจให้ครู
กระจายตัวไปยัง
โรงเรียนทีม่ีความ 
ขาดแคลน  

                

สถานศึกษา
และต้นสังกัด 
สงป. 

๑๕๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน  

ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน
พื้นที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล
มีระบบจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

อัตราการย้ายออกของครู
ในพื้นที่ห่างไกลน้อยลง 

วิธีการ                      
๑) ก าหนดมาตรการ
จูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น การนับเวลา
ราชการทวีคูณ การให้
ค่าตอบแทนพิเศษ 
มาตรการทางภาษ ี

                

 

 

   

๒) มีกระบวนการ
บริหารจดัการ และ

                
 

 
   



๑๑๒ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ 
กิจกรรม ๕ สนับสนุน
ครูและผู้เรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกลและ
โรงเรียนขนาดกลางให้
สามารถเข้าถึงการ
สนับสนุนทางวิชาการ 

                

ศธ. สถ. และ
หน่วยงานต้น

สังกัดของ
สถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

๓๐๐ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

ครูและผู้เรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีห่างไกล
และโรงเรียนขนาดกลาง
สามารถเข้าถึงการ
สนับสนุนทางวิขาการ 

จ านวนครูและผูเ้รียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกลและ
โรงเรียนขนาดกลาง 
ที่สามารถเข้าถึง 
การสนับสนุนทาง
วิชาการ 

วิธีการ                      
๑) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้สามารถ
รองรับการใช้เทคโนโลยี 
เช่น digital platform 
การใช้สื่อสารทางไกล 

                

 

 

   

๒) พัฒนา อบรม
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

                
 

 
   



๑๑๓ 
 

 

เรื่องท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔.๑ : การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ 
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
๑) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side financing) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพในการผลิตครูเพ่ือให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพ่ือให้ได้ครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศ 
ด าเนินการโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี รวมถึงให้มีการจัดอัตราก าลัง
เพ่ิมเติมเพ่ือบรรจุในพื้นที่ท่ีขาดแคลนครู 

๒) ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ท าให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

๓) ได้ครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัด 
การเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูทุกระดับ โดยให้มีการประเมินและทบทวนโครงการผลิตครู

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น น าผลการประเมินมาบูรณาการร่วมกับแนวทางปฏิรูปครู และบรรจุแผนไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงก าหนดเป็นแผนการผลิตและพัฒนาครูระยะ ๑๐ ปี ด าเนินการโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

๒) มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และ 
การคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน 

๓) ได้กรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
อาชีวศึกษา 

๔) มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของวิชาชีพครู ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการศึกษาสี่ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และนิสิตหรือ
นักศึกษาครูต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับครูประจ าการที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ 

๕) อาจารย์ที่สอนในสถาบันผลิตครูมีประสบการณ์สอนในสถานศึกษา และมีกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีเชื่อมโยงกับสถานศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) นิสิตนักศึกษาครูในหลักสูตรปัจจุบันได้รับการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
๒) การผลิตครูเฉพาะทางให้เป็นการร่วมผลิตกับคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
๓) ให้มีการจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรการศึกษาระดับชาติ และระดับพ้ืนที่ตลอดจน

วางระบบคัดเลือกและจัดสรรอัตราก าลังครู โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลน 
๔) มีระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือกบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้าเป็นครู 



๑๑๔ 
 

 

๕) มีครูและอาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษาและ 
ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

๖) มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
หรือสถานประกอบกิจการ 

๗) มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการให้มีความเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
๑) ครูรุ่นใหม่ที่ได้รับการบรรจุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านระบบกองทุนผลิตและ

พัฒนาครู 
๒) มีอัตราก าลังครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 

ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 
๑) การจัดสรรเงินในแผนการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงาน

ของแผน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๒) ผลการสืบค้นข้อมูลครูจากระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือน ามาใช้พยากรณ์

ข้อมูลการผลิต การใช้ และการคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓) จ านวนสถาบันการผลิตครูมีการน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครูอาชีวศึกษามาใช้ในการจัดท าหลักสูตรการผลิตครู อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๔) จ านวนสถาบันการผลิตครูมีการน าหลักสูตรการผลิตครูไปใช้ โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละสถาบันการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

๕) จ านวนอาจารย์ที่สอนในสถาบันที่มีการผลิตครู มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๖) จ านวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มพิการ กลุ่มผู้มี

ความสามารถพิเศษ และกลุ่มที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
๑๒) ร้อยละของสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้าน  

การปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษา 
๑๓) ร้อยละของครูอาชีวศึกษามีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และมีโอกาสเรียนรู้ในสถาน-

ประกอบการจริง 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
จ านวนประมาณ  ๒,๘๒๐  ลา้นบาท 



๑๑๕ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
เป้าหมายรวมที่ ๑ มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side-financing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือก
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพื่อให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพื่อให้ได้ครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศด าเนินการโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอย่างนอ้ย ๑๐ ปี 
๑) มีแผนผลติและพัฒนาครูทุกระดับ 
กิจกรรม  
ประเมินโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ ๑  เพื่อ
จัดท าข้อเสนอส าหรับจัดท า
แผนผลิตและพัฒนาครู ระยะ
ต่อไป บูรณาการและจัดท าแผน
ผลิตและพัฒนาครู ระยะ ๑๐ ปี 

                อนุกรรมการครู
และอาจารย์ 
ส านักงาน
เลขาธิการ 
คุรุสภา ร่วมกับ
ส านักงาน
กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

๑,๕๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีแผนผลิตและ
พัฒนาครู 

การจัดสรรเงินใน
แผนการผลติและ
พัฒนาครูของ
ประเทศไทย 
เป็นไปตาม
เป้าหมายการ
ด าเนินงานของ
แผน อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

วิธีการ 
ยกร่างแผนการผลิตและ
พัฒนาครู 

                     

๒) ครูรุ่นใหม่ที่ไดร้ับการบรรจไุม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลติและพัฒนาคร ู
กิจกรรม 
ก าหนดอตัราบรรจุครูที่จบ
การศึกษาโดยผ่านแผน 
การผลิตและพัฒนาคร ู

                ก.ค.ศ. ร่วมกับ
คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อ

๖๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูไดร้ับการบรรจุ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จบการศึกษาโดย

มีการบรรจุครูครบ
ตามอัตราที่ก าหนด
ในสถานศึกษา 



๑๑๖ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

ความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

ผ่านระบบกองทุน
ผลิตและพัฒนาครู 

วิธีการ 
วิเคราะห์อตัราก าลังในการ
ผลิตและพัฒนาครู เพื่อขอ
จัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

                     

เป้าหมายรวมที่ ๒ ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ท าให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
๑) มีระบบข้อมลูครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการคาดการณ์อตัราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน 
กิจกรรม 
จัดท าระบบข้อมูลครูที่
รวบรวมข้อมลูการผลติ การใช้ 
และการคาดการณ์อตัราก าลัง
ครูในสาขาที่ขาดแคลน 

                สป. สพฐ. สอศ. 
สกอ. และ
หน่วยงานท่ีมี
สถานศึกษาอยู่
ในก ากับ 

๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีระบบข้อมลูคร ู
ที่สามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การผลิต การใช้ 
และการ
คาดการณ์
อัตราก าลังครูใน
สาขาท่ีขาดแคลน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการสืบค้น
ข้อมูลครูจากระบบ
ข้อมูลครู 
(Teacher Data 
System) เพื่อ
น ามาใช้พยากรณ์
ข้อมูลการผลติ 
การใช้ และการ
คาดการณ์อัตรา 
ก าลังครูในสาขาที่
ขาดแคลน มีความ
น่าเชื่อถือและ



๑๑๗ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

ถูกต้องสอดคล้อง
กับสภาพการณ์
จริง อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

วิธีการ 
วิเคราะห์และรวบรวม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลติ  
การใช้ และการอัตราก าลังครู
ในสาขาท่ีขาดแคลนใน
ปัจจุบันของประเทศ และ
จัดท าระบบสืบค้นข้อมลู 

                     

๒) ได้กรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา 
กิจกรรม 
จัดท ากรอบมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครู และ
กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครูอาชีวศึกษา
(Competency – based 
Curriculum) 

                อนุกรรมการครู
และอาจารย์ 
อนุกรรมการ
เฉพาะกิจด้าน
อาชีวศึกษา 
ร่วมกับ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
คุรุสภา 

๕๐  มีกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะของ
วิชาชีพครูและครู
อาชีวศึกษาที่เน้น
การผลิตครูให้มี
ความพร้อมด้าน
วิชาการ และ
จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

จ านวนสถาบันการ
ผลิตครูมีการน า
กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะของ
วิชาชีพครูและครู
อาชีวศึกษามาใช้
ในการจัดท า
หลักสตูรการผลิต
ครู อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 



๑๑๘ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

 
วิธีการ 
ยกร่างกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครู และ
กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครูอาชีวศึกษา โดย
เน้นก าหนดสาระและ
คุณลักษณะทางวิชาชีพให้
สอดคล้องกับสภาพบรบิทครู
ไทยท่ีพึงประสงค ์

                     

๓) มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลติครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของวิชาชีพครู ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์ริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และนสิิต
หรือนักศึกษาครตู้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับครูประจ าการที่มีประสบการณห์รือความเชี่ยวชาญ 

กิจกรรม 
จัดท าหลักสูตรการผลติคร ู

                สถาบันการผลติ
ครู ร่วมกับ
ส านักงาน
เลขาธิการ 
คุรุสภา 

๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีหลักสูตรการ
ผลิตครูที่เน้นให้
ครูมีความเช่ียวชาญ
ด้านการปฏิบัติมี
การฝึกปฏิบัติงาน
จริง และเช่ียวชาญ
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

จ านวนสถาบันการ
ผลิตครูมีการน า
หลักสตูรการผลิต
ครูไปใช้ โดยปรับ
ให้สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละ
สถาบันการศึกษา 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 



๑๑๙ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
วิธีการ 
หารือร่วมกับระหว่างสถาบัน
การผลิตครู และตั้ง
คณะท างานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรการผลติครู
ให้เหมาะสมกับบริบท 
ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 

                   
 
 
 
 
 
 

  

๔) อาจารย์ทีส่อนในสถาบันผลิตครูมีประสบการณส์อนในสถานศึกษา และมีกิจกรรมทางวิชาการทีเ่ชื่อมโยงกับสถานศึกษา 
กิจกรรม  
มีหลักเกณฑ์การรับอาจารย์ที่
สอนในสถาบันผลิตครู  

                สถาบันผลิตครู 
ร่วมกับคุรสุภา 

๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หลักเกณฑก์ารรบั
อาจารย์ที่สอนใน
สถาบันผลติครู ที่
ตรงตามคณุสมบัต ิ

จ านวนอาจารย์ที่
สอนในสถาบนัผลติ
ครู มคีณุสมบัตติาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

วิธีการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์การรบั
อาจารย์ที่สอนในสถาบันผลิต
ครูมีโดยมีคณุสมบัติ
ประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษา และมีผลงานทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงกับ
สถานศึกษา 
 
 

                     



๑๒๐ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๕) นิสิตนักศึกษาครูในหลักสูตรปจัจุบันไดร้ับการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
กิจกรรม 
ก าหนดหลักสูตรการผลติครู
เน้นการเสริมสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู 

                คุรุสภากับ
สถาบันการผลติ
คร ู

๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หลักสตูรการผลิต
ครูเน้นการเสริม
สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู 

ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
จัดการเรียน 
การสอนของคร ู

วิธีการ 
หารือร่วมกับสถาบันการผลิต
ครู ปรับปรุงหลักสตูรการผลิต
ครูให้เน้นการเสริมสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู 

                 
 
 
 
 

    

๖) การผลติครูเฉพาะทางใหเ้ป็นการร่วมผลิตกบัคณะที่มคีวามเช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
กิจกรรม 
ร่วมมือกับคณะทีม่ีความ
เช่ียวชาญด้านเนื้อหาในการผลิต
ครเูฉพาะทาง 

                คุรุสภา ร่วมกับ
สถาบันการผลติ
คร ู

๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูเฉพาะทางมี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา 

ประสทิธิภาพ และ
ประสทิธิผลในการ
จัดการเรียน 
การสอนของครูใน
วิชาเฉพาะทาง 

วิธีการ 
ท าข้อตกลงกบัคณะที่มีความ
เช่ียวชาญด้านเนื้อหาในการผลิต
ครเูฉพาะทาง 
 
 

                     



๑๒๑ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๗) มีระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือกบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้าเป็นครู 
กิจกรรม 
ก าหนดระบบและมาตรฐาน
กลางในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เข้าเป็นคร ู

                คุรุสภา ๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ระบบและมาตรฐาน
กลางในการ
คัดเลือกบุคคลที่มี
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ครูเข้าเป็นคร ู

ประสิทธิภาพของ
ระบบการคัดเลือก
บุคคลที่มีใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพครู
เข้าเป็นคร ู

วิธีการ        
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท า
มาตรฐานกลางในการคดัเลือก
บุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูเข้ามาเป็นคร ู

                     

เป้าหมายรวมท่ี ๓ มีครูอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ
๑) มีครูและอาจารยผ์ู้สอนในระดบัอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษาและใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการจัดการเรยีนการสอน
อาชีวศึกษา 
กิจกรรม 
ก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบ
ประกอบวิชาชีพครู
อาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพครู
อาชีวศึกษา 

                สอศ. ร่วมกับ 
คุรุสภา 

๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หลักเกณฑ์การ
ออกใบประกอบ
วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาเป็น
การเฉพาะ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
อาชีวศึกษา ผ่าน
หลักเกณฑ์การขอ
ใบประกอบวิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษาและ



๑๒๒ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

มีมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษา
ตามที่ก าหนด 

วิธีการ 
วิเคราะห์ และจัดท า
หลักเกณฑ์การออกใบ
ประกอบวิชาชีพครู
อาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

                     

๒) มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ดา้นการปฏิบัติมาเป็นครฝูึกอาชีวศึกษาในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการ 
กิจกรรม 
ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการ
ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
ครูฝึกอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

                สถาบันที่ผลิตครู
อาชีวศึกษา 
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ผู้มีประสบการณ์
ด้านการปฏิบัต ิ
มาเป็นครฝูึก
อาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบ
กิจการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบ
กิจการมี
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัตมิาเป็น
ครูฝึกอาชีวศึกษา 

วิธีการ 
ท าข้อตกลงกบัสถานประกอบ
กิจการในการจดัหาผู้เชี่ยวชาญ
มาเป็นครฝูึกอาชีวศึกษา 

                     



๑๒๓ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
 
๓) มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาตอ้งเน้นการปฏิบัติ ในสถานประกอบการให้มีทักษะวิชาชีพจนเชี่ยวชาญ 
กิจกรรม 
จัดท าหลักสูตรการผลติครู
อาชีวศึกษา 

                สถาบันที่ผลิตครู
อาชีวศึกษา 
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หลักสตูรการผลิต
ครูอาชีวศึกษา ท่ี
เน้นการปฏิบตัิ ใน
สถานประกอบการ
ให้มีทักษะวิชาชีพ
จนเชี่ยวชาญ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ครูอาชีวศึกษา ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติการ
สอน 

วิธีการ 
หารือร่วมกันระหว่างสถาบัน
การผลิตครูอาชีวศึกษา และ
สถานประกอบการ และตั้ง
คณะท างานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู
อาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับ
ความต้องการแรงงานวิชาชีพ
ของประเทศ โดยเน้นทักษะ
ด้านปฏิบัต ิ

                     

๔) มีอัตราก าลังครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัด สอศ. 
กิจกรรม                 สอศ. ร่วมกับ

สถานศึกษา 
๒๐๐ งบประมาณ

แผ่นดิน 
มีครูอาชีวศึกษา
และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นไป

ร้อยละ ๑๐๐  
ของอัตราก าลังใน



๑๒๔ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคดักรองครเูพื่อให้ได้ครูที่มีคณุภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
ก าหนดอัตราบรรจุครู
อาชีวศึกษาและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังใน
สถานศึกษา 
สังกัด สอศ. 

สถานศึกษา สังกัด 
สอศ. 

วิธีการ 
วิเคราะห์อตัราก าลังครู
อาชีวศึกษาในสาขาวิชาที ่
ขาดแคลน และบุคลากร 
สายสนบัสนุน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 

                     



๑๒๕ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่

ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมใน 
การพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดารให้ได้รับ
ความสะดวกในการพัฒนา 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีหน่วยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ

ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒) มีการพัฒนาครูมีการวิเคราะห์สมรรถนะที่เป็นความต้องการจ าเป็น (need analysis) 
๓) มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ครูที่สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่จบ หรือครูที่ยังไม่ม่ันใจในการสอน 
๔) มีการพัฒนาครูประจ าการและผู้บริหาร ที่เน้นสมรรถนะที่จ าเป็นของครูแต่ละคนผ่านระบบ 

Professional Teacher Development Platform 
๕) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๖) ให้ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และให้ครูปฐมวัย 

มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา 
๗) ให้ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

เป้าหมายระยะสั น 
๑) มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เก่งปฏิบัติ 
๒) มีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าหน้าที่ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชา 

๓) มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูช านาญการ 
เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional Teacher 
Platform (NPTP) 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 

ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 

 ๓. ตัวชี วัด 
๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม 
๒) ร้อยละของครูและผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้วยระบบ National Professional 

TeacherPlatform (NPTP) 
๓) จ านวนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในแต่ละภูมิภาค 
๔) ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูทั่วประเทศที่เข้าร่วมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน

เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
จ านวนประมาณ  ๓,๖๓๐  ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
เป้าหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดาร ให้ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 
๑) มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม 
จัดตั้งหน่วยงานกลางใน 
การบริหารจัดการการพัฒนา
ทางวิชาชีพให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

                สคบศ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีหน่วยงานกลาง
ในการบริหาร
จัดการการพัฒนา
ทางวิชาชีพให้กบั
ครูและบุคลากร
ทางการศกึษาอย่าง
เป็นระบบ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
แผนในการพัฒนา
ทางวิชาชีพท่ี
เหมาะสม 

วิธีการ 
จัดท าแผนการจัดตั้ง
หน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

                     

๒) มีการพัฒนาครูที่มีการวเิคราะห์สมรรถนะที่เป็นความต้องการจ าเป็น (need analysis) 
กิจกรรม                 ส านักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 
๓๐ งบประมาณ

แผ่นดิน 
มาตรฐาน
สมรรถนะที่เป็น
ความต้องการ

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูที่ไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะที่



๑๒๘ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
วิเคราะหส์มรรถนะครูที่มี
ความจ าเป็นส าหรับใช้ในการ
พัฒนาครู 

จ าเป็นของในการ
พัฒนาครู (need 
analysis) 

เป็นความต้องการ
จ าเป็นในการ
พัฒนาครู 

วิธีการ 
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
พิจารณาสมรรถนะทีเ่ป็น
ความต้องการจ าเป็น (need 
analysis) ส าหรับวิชาชีพครู 
และจัดท าแผนการพัฒนาครู
ที่มีความสอดคล้องกับ
สมรรถนะที่ก าหนด 

                     

๓) มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ครูที่สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่จบ หรอืครูที่ยังไม่มั่นใจในการสอน 
กิจกรรม 
จัดกลไกดูแล และช่วยเหลือ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรบัคร ู

                ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา และ
สถานศึกษา 

๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

กลไกการนิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือ 
ครูที่สอนไม่ตรง
สาขาวิชาที่จบ 
หรือครูที่ยังไม่
มั่นใจในการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูสอนไม่ตรง
สาขาวิชาที่จบ หรือ
ครูที่ยังไมม่ั่นใจใน
การสอน ท่ีไดร้ับ
การนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ 

วิธีการ 
วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนที่

                     



๑๒๙ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
เกิดขึ้น และแต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อจดัท ากลไก
การดูแล และช่วยเหลือครู ให้
สามารถจัดท าแผนและ
กระบวนการสอนของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ 
๔) มีการพัฒนาครูประจ าการและผู้บริหาร ที่เน้นสมรรถนะที่จ าเป็นของครูแต่ละคนผ่านระบบ National Professional Teacher  Platform (NPTP) 
กิจกรรม 
จัดท าระบบ National 
Professional Teacher 
Platform (NPTP) เพื่อ
พัฒนาครูประจ าการและ
ผู้บริหาร 

                สกอ. /สถาบันผลติ
และพัฒนาผู้บริหาร 
(หน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่) 

๑,๐๐๐ 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูประจ าการและ
ผู้บริหารได้รับการ
พัฒนาผ่านระบบ 
National 
Professional 
Teacher 
Platform(NPTP) 

ร้อยละของครูและ
ผู้บริหารที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ด้วยระบบ
National 
Professional 
Teacher 
Platform (NPTP)  
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

วิธีการ 
ก าหนดสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครู
ประจ าการและผู้บริหาร 

                     



๑๓๐ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
และ ออกแบบระบบ 
National Professional 
Teacher Platform (NPTP) 
เพื่อพัฒนาครูประจ าการและ
ผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่ได้วิเคราะห์
ข้างต้น 
๕) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพฒันาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรม 
จัดท าระบบและกลไกใหม่
เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
หรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

                สคบศ. ๕๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูมีการพัฒนา
ตนเองหรือ
วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ครูทุกคนสามารถ
เข้าถึงระบบการ
พัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง 

วิธีการ 
ออกแบบระบบพัฒนาครตูาม
หลักสตูรสาระที่ก าหนด โดย
เน้นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสามารถให้ครู
ได้มโีอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย 
 
 
 

                     



๑๓๑ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๖) ให้ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอน และให้ครปูฐมวัยมีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนได้ทุกวิชา 
กิจกรรม 
ก าหนดหลักสูตรที่เน้นให ้
ครูแนะแนว ครูการศึกษา
พิเศษ มีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่สอน และให้ครู
ปฐมวัยมีทักษะในการจดัการ
เรียนการสอนได้ทุกวิชา 

                สถาบันการผลติครู 
ร่วมกับสถานศึกษา 
และส านักงาน
เลขาธิการครุุสภา 

๒๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูแนะแนว ครู
การศึกษาพิเศษ  
มีความเช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาที่
สอน และครู
ปฐมวัยมีทักษะใน
การจัดการเรยีน
การสอนได้ทุก
วิชา 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูแนะแนว  
ครูการศึกษาพิเศษ 
มีความเช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาที่สอน 
และร้อยละ ๑๐๐
ของครูปฐมวัย  
มีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนได้ทุกวิชา 

วิธีการ 
จัดท าหลักสูตรที่เน้นให้ครู
แนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ 
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
ที่สอน และให้ครปูฐมวัยมี
ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนได้ทุกวิชา 
 
 
 
 

                     



๑๓๒ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๗) ให้ครูอาชีวศึกษาไดเ้รียนรู้ในสถานประกอบการ เพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม 
ก าหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครู
อาชีวศึกษาได้เรยีนรู้ใน 
สถานประกอบการ 

                สถาบันการผลติครู 
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

๒๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูอาชีวศึกษาได้
เรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และความ
เช่ียวชาญส าหรับ
ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ ๘๐ ของครู
อาชีวศึกษาที่ได้
เรยีนรูใ้นสถาน
ประกอบการ เพื่อ
เพิ่มพนู
ประสบการณแ์ละ
ความเช่ียวชาญ 
ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

วิธีการ 
จัดท าหลักสูตรที่เน้นให้ครู
อาชีวศึกษาได้เรยีนรู้ในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งท า
ข้อตกลงกับสถานประกอบการ
ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 
 
 

                     



๑๓๓ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๘) มีศูนยฝ์ึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เก่งปฏบิัติ 
กิจกรรม 
จัดตั้งศูนยฝ์ึกอบรมและ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา 

                สอศ. ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจด้าน
อาชีวศึกษา 

๑,๐๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาครู
อาชีวศึกษา 

จ านวนศูนย์
ฝึกอบรมและ
พัฒนาครู
อาชีวศึกษา ใน 
แต่ละภูมิภาค 

วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะหค์วาม
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
และก าหนดเขตพื้นที่ในการ
จัดตั้งศูนยฝ์ึกอบรมและ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา ให้
สอดคล้องกับความเช่ียวชาญ
ในแต่ละพื้นท่ื 

                     

๙) มีครูพี่เลี้ยงท่ีมีคณุภาพให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าหนา้ที่ครูประจ าช้ันและครูประจ าวิชา 
กิจกรรม 
สร้างครูพีเ่ลี้ยงเพื่อท าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาในการจดัการ
เรียนการสอน 
 
 
 

                สกอ. /สถาบันผลติ
และพัฒนาผู้บริหาร 
(หน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่) 

๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูประจ าช้ันและ
ครูประจ าวิชามี
ความเชี่ยวชาญใน
การท าหน้าท่ี 

จ านวนครูพี่เลี้ยง 
ที่มีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 



๑๓๔ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
วิธีการ 
ก าหนดหลักสูตรการผลติคร ู
พี่เลี้ยงเพื่อช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน 

                     

๑๐) มรีะบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจเุป็นครูช านาญการ 
กิจกรรม 
จัดท าระบบในการประเมิน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ
หลักส าหรับครูช านาญการ 

                ก.ค.ศ. ๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูช านาญการมี
ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละของครู
ช านาญการที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

วิธีการ 
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                     

๑๑) มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) 
กิจกรรม 
จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National 
Professional Teacher 
Platform (NPTP) 

                ก.ค.ศ. ๑,๐๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขับเคลื่อน
เครือข่ายครู  
National 
Professional 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนครูทั่ว
ประเทศท่ีเข้าร่วม
มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขับเคลื่อน



๑๓๕ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

Teacher 
Platform 
(NPTP) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครือข่ายครู 
National 
Professional 
Teacher 
Platform (NPTP) 

วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายคร ู

                     



๑๓๖ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๓ : เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

กับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดาร 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีมาตรฐานวิชาชีพครู 
๒) มีระบบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับ

การปรับปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓. ตัวชี วัด 

         - 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
จ านวนประมาณ ๖๕๐ ล้านบาท



๑๓๗ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๓ : เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหนา้ ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
เป้าหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ประสทิธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้ค านึงถงึ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีห่างไกล เสีย่งภัย ยากล าบาก และทรุกันดาร 
๑) มีมาตรฐานวิชาชีพคร ู
กิจกรรม  
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูใน
การปฏิบัติงานคร ู

 

                ส านักงาน
เลขาธิการครุุสภา 
ก.ค.ศ. 

๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของคร ู

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะหภ์าระงานของ
ครูเพื่อใช้ในการก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพครูในการ
ปฏิบัติงานคร ู

                     

๒) มีระบบในการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ไดร้ับการปรบัปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู 
กิจกรรม 
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทน การ
เลื่อนวิทยฐานะ และการคง
วิทยฐานะของครู 

                ก.ค.ศ. ๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ครูมีคณุภาพใน
การจัดการศึกษา
และพัฒนาผูเ้รียน 
โดยได้รับ
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม รวมทั้ง
มีการเลื่อนและ
การคงวิทยฐานะ 

ครูทุกคนไดร้ับการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน 
รวมทั้งการเลื่อน
และการคงวิทย
ฐานะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
ก าหนด 



๑๓๘ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๓ : เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหนา้ ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

ที่สอดคล้องกับ
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทน การ
เลื่อนวิทยฐานะ และการคง
วิทยฐานะของครู ที่เน้น
คุณภาพในการจัดการศึกษา
และพัฒนาผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

                     



๑๓๙ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 

และจัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาผู้ที่มีโอกาสจะได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีการก าหนดสมรรถนะหลักของผู้บริหาร 
๒) มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารในด้านต่างๆ 
๓) ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์

ตามมาตรา ๕๑ ของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๔) มีข้อเสนอว่าด้วยระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจผู้บริหารในการพัฒนาโรงเรียนให้

มีผลการด าเนินงานที่ดขีึ้นตามบริบทของพ้ืนที่และสถานศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) มีการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายฯ 
๒) มีระบบการดูแลผู้บริหารใหม่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
๓) มีระบบและกลไกให้ผู้บริหารพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้น าทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา 
๔) มีหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารในแต่ละระดับที่มีมาตรฐาน 
๕) มีการเปิดเผยข้อมูลผลการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ต่อสาธารณชน 
๖) มีหน่วยงานก าหนดนโยบาย การคัดกรอง และพัฒนาผู้บริหาร เพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลัง

และศักยภาพของผู้บริหาร 
๗) มีNational Digital Learning Platform (NDLP) ที่เป็นหน่วยงานมาตรฐานที่มีหน้าที่

พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารในแต่ละระดับที่มีมาตรฐาน 
๘) มีระบบหรือมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงเรียนไป

ประจ าการในพื้นท่ีขาดแคลน 
๙) มีระบบการเลื่อนระดับของผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้า

ในการพัฒนาสถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งมีระบบการคงวิทยฐานะให้
ผู้บริหารพัฒนาทางวิชาชีพ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
 - 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 



๑๔๐ 
 

 

๓. ตัวชี วัด 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหาร 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน ๖๓.๕ ล้านบาท 

 



๑๔๑ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม ๑  
การจัดท าข้อก าหนด
สมรรถนะหลัก และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

                ศธ. (สป. สพฐ. 
สอศ. สกอ.  
สกศ.) คุรสุภา 
อปท. 

๐.๒๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ข้อก าหนด
สมรรถนะหลัก
และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเป็น
เกณฑ์หนึ่ง
ส าหรับการ
ประเมินผู้บริหาร 

มีข้อก าหนด
สมรรถนะหลัก 
และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร 

กิจกรรม ๒ การยกร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วย
คุณสมบัติ สมรรถนะ และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ตามมาตรา ๕๑ 
ของร่างพ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

                สกศ. คุรสุภา 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๐.๒๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เกณฑ์คณุสมบัติ 
สมรรถนะ และ
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

มีร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยคุณสมบตัิ 
สมรรถนะ และ
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ 
ตามมาตรา ๕๑ 

กิจกรรม ๓  
การจัดท าแผนอัตราก าลัง
และการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร 

                ศธ. (สกศ. 
สพฐ. สป.)  

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

การบริหาร
อัตราก าลังและการ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารมี
ประสิทธิภาพ และ

มีแผนอัตราก าลัง
และการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้บริหาร 



๑๔๒ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

ผู้บริหารมี
สมรรถนะ ตาม
ข้อก าหนด
สมรรถนะหลัก และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีการ                      
๑) จัดตั้งหน่วยงานก าหนด
นโยบาย การคัดกรอง และ
พัฒนาผู้บริหาร 

                     

๒) ศึกษา วิเคราะห์
อัตราก าลังผู้บริหาร และการ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 

                     

๓) จัดท าข้อเสนอแผน
อัตราก าลัง และการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร 

                     

กิจกรรม ๔  
ระบบคัดกรองและพัฒนา
ผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลัก
และได้มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

                สกศ. สพฐ.  
คุรุสภา กคศ. 
สถาบันหลักสตูร
และการเรียนรู้ 
NDLP 

๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษามี
คุณสมบตัิ ตาม
ข้อก าหนด
สมรรถนะหลัก

มีระบบคดักรอง
และพัฒนา
ผู้บริหารที่
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๑๔๓ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

วิธีการ                      
๑) ศึกษาการด าเนินงาน
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
และถอดบทเรียนผู้บริหาร
สถาน ศึกษาทีมีแนวปฏิบตัิที่
ดตีามเกณฑ์สมรรถนะหลัก
และมาตรฐานเพื่อเป็น
ต้นแบบในการขยายผลและ
สร้างสังคมผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

                    มีแนวปฏิบัติที่ดี
ตามเกณฑ์
สมรรถนะหลัก
และมาตรฐาน
ส าหรับเป็น
ต้นแบบการ
พัฒนาและสร้าง
สังคมผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

๒) พัฒนาระบบและกลไก
การคัดเลือกผู้บริหาร ที่
สามารถคัดกรองครูมาเป็น
ผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารจากวงการอื่นเข้ามา
รับการคดัเลือกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา 

                    จ านวนผู้บริหารที่
ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก ด้วย
ระบบการ
คัดเลือกผู้บริหาร 



๑๔๔ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๓) จัดท าหลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารในแต่ละระดับท่ีมี
มาตรฐาน และบรรจุ
หลักสตูรส าหรับการพัฒนา
ไว้ใน National Digital 
Learning Platform 

                สถาบัน
หลักสตูรและ
การเรยีนรู้ 
National 
Digital 
Learning 
Platform 

   จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสตูรการ
พัฒนาผู้บริหาร 
ทั้ง offline และ 
online 

๔) พัฒนาระบบและกลไกใน
การสร้างแรงจูงใจผู้บรหิาร 
ในการพัฒนาโรงเรยีนให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นตามบริบท 

                    จ านวนโรงเรยีนที่
มีมาตรฐานสูงขึ้น
ตามบริบทของ
สถานศึกษาและ
พื้นที ่

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษารุ่นน าร่อง ผ่าน 
Digital Learning Platform 

                สถาบัน
หลักสตูรและ
การเรยีนรู้ 
National 
Digital 
Learning 
Platform 

๖๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
สามารถบริหาร
และจัดการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพ
มาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพ
ของการจัด
การศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาผ่าน 
Digital Learning 
Platform 



๑๔๕ 
 

 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
๑) ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๒) ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เป็นระบบที่มีการด าเนินการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษา  
ที่มีความเป็นอิสระ 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีข้อเสนอในการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจของคุรุสภา และเริ่มด าเนินการ 
๒) มีข้อเสนอในการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รวมถึงองค์การค้าของ สกสค. 
๓) มีข้อเสนอในการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจของส านักงาน ก.ค.ศ. และยกร่างหรือ

ปรับแก้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เป้าหมายระยะสั น  

๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุรุสภา รวมถึงการบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และสนับสนุน
แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในเรื่องและประเด็นการปฏิรูปด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สกสค. และองค์การค้าของ สกสค. ได้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับข้อเสนอฯ ข้างต้น 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 
๑) ดัชนีการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  
๒) อัตราการผลิตครูเป็นไปตามแผนอัตราก าลังที่วิเคราะห์จากระบบข้อมูลครู 
๓) อัตราการบรรจุข้าราชการครูตามความจ าเป็นของพ้ืนที่  
๔) ดัชนีความเชื่อมั่นของข้าราชการครูในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างเป็นธรรมบนผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และระบบการเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาของ
ผู้เรียน 

๕)  ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านประสิทธิภาพ 
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและทั่วถึง 

๖) ดัชนีการออมและการใช้จ่ายของครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

  จ านวนประมาณ ๑๔๐ ล้านบาท 



๑๔๖ 
 

 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
เป้าหมายรวม ให้คุรุสภาเป็นองคก์รวิชาชีพครูที่มีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรตผิู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๑) มีการปรับบทบาทหน้าท่ีและอ านาจของคุรุสภา 
กิจกรรม 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ
อ านาจของคุรุสภา 

                คณะกรรมการ
อิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา 
(กอปศ.) ร่วมกับ 
คุรุสภา 

๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

บทบาท และ
อ านาจหน้าที่ของ
คุรุสภาที่มีความ
ชัดเจน และ
สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของ 
คุรุสภา 

วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา 
การด าเนินงานของคุรสุภา 

                     

๒) มีการปรับบทบาทหน้าท่ีและอ านาจขององค์การค้าของ สกสค. 
กิจกรรม 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ
อ านาจขององค์การค้าของ 
สกสค. 

                คณะกรรมการ
อิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา 
(กอปศ.) ร่วมกับ 
สกสค. 

๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

บทบาท และ
อ านาจหน้าที่ของ
องค์การค้าของ 
สกสค.ที่มคีวาม
ชัดเจน และ
สอดคล้องกับ
ภารกิจ 
 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของ
องค์การค้าของ 
สกสค. 



๑๔๗ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา 
การด าเนินงานขององค์การค้า
ของ สกสค. 

                     

๓) มีการปรับบทบาทหน้าท่ีและอ านาจของ กคศ. 
กิจกรรม 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ
อ านาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้น
ระบบคณุธรรมในการ
บริหารงานบุคคล 

                คณะกรรมการ
อิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา 
(กอปศ.) ร่วมกับ 
ก.ค.ศ. 

๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

บทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีของ ก.ค.ศ.
ที่มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับ
ภารกิจ 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของ  
ก.ค.ศ. 

วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา 
การด าเนินงานของ ก.ค.ศ. 

                     

๔) มีการปรับบทบาทหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการส่งเสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
กิจกรรม 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ
อ านาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) 

                คณะกรรมการ
อิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา 
(กอปศ.) ร่วมกับ 
สกสค. 

๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

บทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดภิาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) ที่มี
ความชัดเจน และ
สอดคล้องกับภารกิจ 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดภิาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
(สกสค.) 



๑๔๘ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา 
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสรมิ
สวัสดิการและสวสัดภิาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) 

                     

๕) ยกร่างหรือปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม 
ยกร่างพระราชบัญญตั ิ
คุรุสภา พ.ศ. ....  
ยกร่างพระราชบัญญตัิองค์การ
จัดการสิทธิและนวตักรรมทาง
การศึกษา พ.ศ. .... (ก าหนด
สถานะองค์การค้าของ
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและ 
สวัสดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.)) 
ยกร่างพระราชบัญญตัิระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 

                 ๖๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

พระราชบัญญ ต ิ
คุรุสภา พ.ศ. ....  
พระราชบัญญัติ
องค์การจัดการ
สิทธิและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
พ.ศ. .... (ก าหนด
สถานะองค์การค้า
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดภิาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
(สกสค.)) 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
บังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 



๑๔๙ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
ยกร่างพระราชบัญญตัิ
สวัสดิการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. .... 
พระราชบัญญัติ
สวัสดิการครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. .... 

วิธีการ 
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา 

อุปสรรค การด าเนินการของ 

คุรุสภา องค์การค้าของ สกสค. 
ก.ค.ศ. และ สกสค. เพื่อ
ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                     



๑๔๙ 
 

 
 

เรื่องท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ ของรัฐบาล ต้องการน าเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ให้เน้นทักษะศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งต้นแบบของระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน พร้อมด้วยการให้มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ ที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
มีความคล่องตวัในการวิจัยพัฒนา ผลิต และขับเคลื่อนหลักสูตรสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 

หลักสูตรเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนจะไป
ในทิศทางใด ย่อมขึ้นอยู่กับหลักสูตร หากหลักสูตรมีสมรรถนะเป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ก็จะต้อง
พัฒนาไปสู่สมรรถนะอันเป็นเป้าหมาย ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หากต้องการให้เด็กและเยาวชนไทยมีสมรรถนะหลักที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ 

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

เป้าหมายระยะเร่งด่วน  
๑) มีกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบคลุมการสร้าง 

คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญได้ตามความถนัด มีความรับผิดชอบ และคุณลักษณะต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ การท างานและการใช้ชีวิต 

๒) มีแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน   
 ๓) มีกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีแนวทาง 

การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
รวมทั้งมีแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
และมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างปฐมวัยและประถมศึกษา   

เป้าหมายระยะสั น  
๑) สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติน ากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สมบูรณ์ 
๒) น าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล และปรับปรุง

หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นระยะ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี



๑๕๐ 
 

 
 

๓. ตัวชี วัด  
๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งก าหนดความชัดเจน

เกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่คาดหวังในแต่ละระดับการศึกษาของผู้เรียน ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน 
เวลาเรียนเพ่ิมเติม และรูปแบบการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๒) จ านวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งเน้นสมรรถนะ  

๔. วงเงินและแหล่งเงิน  
ประมาณ ๗๘๖.๕ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้บรรลุตาม

เป้าหมาย 



๑๕๑ 
 

 
 

๕.ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑ ปรับปรุง
หลักสตูรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... 
ระดับประถมศึกษา 

ปีท่ี ๑-๓ ให้มุ่งเน้น
สมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นส าหรับผู้เรยีน 

                

กอปศ.,  
ศธ. (สกศ. สพฐ.) 

๑.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

๑) มีกรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรยีน (Core 
Competency)  และ
การปรับหลักสตูร
ระดับชั้นระดับช้ัน 
ป. ๑-๓ 
๒) มีแนวทางการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก และการวัด
และประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน  
๓) ผู้เรียนได้รับการคัด
กรองและช่วยเหลือ 
เพื่อให้มีสมรรถนะด้าน
การอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น 

๑) กรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรยีน (Core 
Competency) 
๒) กรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรยีน (Core 
Competency)
ระดับช้ัน ป.๑-๓ 
๓) แนวทางการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก และการ
วัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน  
๔) หลักสตูรระดบัช้ัน
ป.๑-๓ ที่เน้นสมรรถนะ
หลักของผู้เรยีน 
๕) ระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนท่ี
เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
๖) จ านวนผูเ้รยีนทีไ่ดร้ับ
การคัดกรองและช่วยเหลือ

วิธีการ                    

๑) พัฒนากรอบ
สมรรถนะหลักของ
ผู้เรยีน (Core 
Competency)  และ
การปรับหลักสตูร
ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

                

 

  



๑๕๒ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

เพื่อให้มสีมรรถนะด้าน
การอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น 

๒) ปรับปรุงการตดัสนิ
ผลการเรียนรู้ใน
ระดับช้ัน ป. ๑ -๓ เปน็
ระบบ S/U และการ
รายงานพัฒนาการของ
ผู้เรียน โดยไม่ตดัเกรด 
เน้นบันทกึพัฒนาการ
ของนักเรียน 

                

 

    

๓) จัดให้มีระบบคัดกรอง
และระบบช่วยเหลอื
ผู้เรียนในสมรรถนะด้าน
การอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเปน็  

                

 

    

๔) คัดกรองเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ
ทุกประเภทเพื่อให้
ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม 

                

 

    



๑๕๓ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๒ พัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก และการวัด
ประเมินผล เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ และ
สมรรถนะด้านเนื้อหา
สาระทีส่อน ด้าน
ศาสตร์การสอน ด้าน
การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการสอน
ด้านการพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ ๒๑
และด้านบทบาทของ
ครูในยุคใหม ่
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

ศธ. (สพฐ. สป. 
สอศ. สกอ.สช.)
อปท. และ
หน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง 

๔๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

๑) ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุกได ้
๒) ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถออกแบบ
รายวิชาเพิ่มเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได ้
๓) ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถก ากับดูแลและ
อ านวยการให้ครู
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเตมิหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ
สามารถน าไปจดัการ
สอนหรือจัดกจิกรรมให้
ผู้เรยีน 
๔) ศึกษานิเทศก์มี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถให้ค าแนะน า
หรือช่วยเหลือครู

๑) จ านวนครูที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
๒) จ านวนครูที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถ
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเตมิและกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนได ้
๓) จ านวนผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ก ากับดูแลและ
อ านวยการให้ครู
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเตมิหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ
สามารถน าไปจดัการ
สอนหรือจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียน 
๔) จ านวนศึกษานิเทศก์
ที่มีความรู้ความเข้าใจ



๑๕๔ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

วิธีการ                    ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเตมิหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการ
น าไปจัดการสอนหรือจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียน 

สามารถให้ค าแนะน า
หรือช่วยเหลือครู
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเตมิหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการ
น าไปจัดการสอนหรือ
จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียน 

๑) พัฒนาครูให้
สามารถจัดการเรยีนรู้
เชิงรุกที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีน สร้างความรู้
ความเข้าใจจากการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
คิด การปฏิบัติ การน า
ความรู้ไปใช้ การถอด
บทเรียน การสะท้อน
ความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสมัพันธ์ การท างาน
และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น 

                

 

  

๒) พัฒนาครู ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความสามารถ
ในการออกแบบ
รายวิชาเพิ่มเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้กระบวนการ

                

 

  

  



๑๕๕ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

สร้างชุมชนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
(PLC: Professional 
Learning Community) 
๓) พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถก ากับดูแล 
อ านวยการและให้
ค าแนะน าหรือ
ช่วยเหลือให้ครู
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเตมิหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ
สามารถน าไปจดัการ
สอนหรือจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียน 

                     

กิจกรรม ๓ สนับสนุน
ชุดการสอน สื่อ 
ตัวอย่างรายวิชา

                ศธ. (สพฐ. สอศ. 
สป. สช.) อปท. 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

๑) จัดตั้งคลังชุดการ
สอนส าเร็จรูป รายวิชา
เพิ่มเตมิและกจิกรรม

๑) จ านวนชุดการสอน
ส าเรจ็รูป รายวิชา
เพิ่มเตมิและกจิกรรม



๑๕๖ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

เพิ่มเตมิ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนรายวิชา
เพิ่มเตมิ 

และหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

พัฒนาผู้เรียนท่ีผ่านการ
คัดกรองจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
ให้ครูเข้าถึงเพื่อน าไปใช้
และเรียนรูเ้พื่อพัฒนาขึ้น
เองได ้
๒) สถานศึกษามรีายวิชา
เพิ่มเตมิหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ี
พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร ความพร้อม 
จุดเน้นของสถานศึกษา 
และเกณฑ์การจบ
หลักสตูร 

พัฒนาผู้เรียนท่ีผ่าน
การคัดกรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ครู
เข้าถึงเพื่อน าไปใช้และ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาขึ้น
เองได ้
๒) จ านวนรายวิชา
เพิ่มเตมิและกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่ง
สถานศึกษาพัฒนาขึ้น
ใช้เอง ที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้เช่ียวชาญว่า 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร ความพร้อม 
จุดเน้นของสถานศกึษา 
และเกณฑ์การจบ
หลักสตูร 

วิธีการ                    

๑) จัดท าชุดการสอน
ส าหรับครู (Teaching 
Package) ซึ่งเป็นการ
รวบรวมสื่อการสอน
อย่างมีระบบครบ
วงจรมีความสมบูรณ์ 
เพื่อให้ครูน าไปใช้สอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยภายในชุดการ
สอนจะมสีื่อและ
ข้อแนะน าในการใช้
สื่อน้ันๆ กับวิธีการ
สอนอย่างละเอียด
ชัดเจนพร้อมที่จะให้
ครูน าไปใช้ได้อย่าง 
ไม่ยุ่งยาก 

                   



๑๕๗ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒) จัดท าชุดการเรียน 
(Learning Package)
เป็นชุดส าหรับผูเ้รียน
โดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นบทเรยีน
ส าเรจ็รูป มสีื่อการ
สอนหลายประเภท
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

                     

๓) จัดท าตัวอย่าง 
“รายวิชาเพิ่มเติม” 
และ “กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน” ใหส้ถานศึกษา
น าไปใช้ หรือปรับปรุง
เป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
หรือ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนของตนเอง  

                     

๔) จัดท าระบบ
รวบรวมรายวิชา
เพิ่มเตมิและกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีมี

                     



๑๕๘ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

คุณภาพ และจัดท า
เป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์ (Digital 
Resource) และ
เผยแพรผ่่านช่องทาง 
Social Media เป็น
ตัวอย่างให้ครูและ
ผู้บริหารน าไปศึกษา 
กิจกรรม ๔ จัดให้มี
ศูนย์รวบรวมสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

                ศธ. (สพฐ. สอศ. 
สป. สช. กศน.)
อปท.และ
หน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง 

๒๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ศูนย์รวบรวมสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา  
เพื่อให้ครูและนักเรียน
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์การเรียนรู้ 

๑) มีการจัดตั้งศูนย์
รวบรวมสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
๒) จ านวนสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

วิธีการ                    

๑) สรรหา และก าหนดให้
มีศูนย์รวบรวมสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
ท าหน้าที่คัดเลือก 
ประเมิน จัดระบบ 
และพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา

                   



๑๕๙ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ให้ครูและนักเรียน
เลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับ
สถานการณ์การเรียนรู้  
๒) พัฒนาครูให้
สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

                     

กิจกรรม ๕ ปรับปรุง
หลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เป็นหลักสตูร
ฐานสมรรถนะ 
(competency -
based curriculum) 

                สถาบัน
หลักสตูรฯ, 
สพฐ.และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓๕๐  งบประมาณ
แผ่นดิน 

หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช .... ซึ่ง
ก าหนดความชัดเจน
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักท่ี
คาดหวังในแต่ละระดับ
การศึกษาของผู้เรยีน 
การก าหนดโครงสร้าง
เวลาเรียนพ้ืนฐาน เวลา
เรียนเพิ่มเตมิ และ
รูปแบบการตัดสินผล
การเรยีนรายวิชาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 
ที่เน้นฐานสมรรถนะ 

วิธีการ 
๑) ก าหนดสมรรถนะ
หลักส าหรับแต่ละช้ัน
รวมทั้งสมรรถนะด้าน
ดิจิทัล (Digital 
literacy) ที่ปรับตาม
ความจ าเป็นในแต่ละ

                    



๑๖๐ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ช่วงวัยที่เหมาะสม ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายคนไทย ๔.๐ 

ส าหรับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ – ๓ เป็นระบบ 
ผ่าน/ต้องปรับปรุง 

๒) ปรับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ช้ีให้เห็น
ถึงสมรรถนะหลักท่ี
เป็นจุดเน้นอย่าง
ชัดเจนในแต่ละช่วง
ช้ันและระดับชั้น 
รวมทั้งให้มีการประเมนิ
สมรรถนะและซ่อม
เสรมิสมรรถนะที่
ผู้เรยีนยังไม่บรรลุผล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

                     

กิจกรรม ๖ การนิเทศ 
ติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะเป็นระยะ 
 

                สถาบันหลักสูตรฯ ๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  



๑๖๑ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสตูรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

วิธีการ                      
๑) เก็บรวบรวมข้อมูล 
ปัญหาอุปสรรค และ
การน าไปใช้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และจัดท า
เป็นข้อเสนอเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา 

                   ข้อเสนอการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะใหม้ี
ประสิทธิภาพมีความ
ยืดหยุ่น ตอบสนอง 
ความต้องการและ 
สอดรับกับสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงในโลก 
ยุคปัจจุบัน  

หลักสตูรฐานสมรรถนะ
ที่มีความยืดหยุ่น  
มีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องสามารถ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
สมรรถนะและทักษะที่
จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน  

๒) ศึกษาวิจัยอย่าง
เป็นระบบทุกระดบั
การศึกษาทั้งด้านเนื้อหา
สาระ วิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ใหเ้ป็น
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
การพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 

                   



๑๖๒ 
 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๒ : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์   

เป้าหมายรวม 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 

เป้าหมายเร่งด่วน 
มีข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมให้กับผู้เรียน 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) มีการปรับปรุง พัฒนา มีนวัตกรรมและด าเนินการในการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวันในสถานศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้ 
และการประเมินผลผู้เรียน 

๒) ให้การจัดท าจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษา และมีการน าสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงในเรื่อง
ดังกล่าวได้รับการบูรณาการไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดคุณภาพการศึกษา เพื่ อการประกันคุณภาพและ 
การประเมินคุณภาพตามความเหมาะสมของประเภท ระดับ และบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา 

๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอว่าด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุผลด้านการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนจัดให้มีระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform 
เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุผลด้านการเสริมสร้างคุณภาพและ
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ทั้งในระบบการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระบบ และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลเพ่ือน าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในวงกว้างต่อไป 

๔) มีรูปแบบและกลไกการบูรณาการกันทั้งระบบ ตั้งแต่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว บ้าน วัดหรือ
องค์กรด้านศาสนา โรงเรียนและชุมชน ทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ มีบูรณาการและแผนงาน
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
คนในชุมชนและสังคม 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
๑) มีการปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ที่มุ่งเน้น 

การเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ 
๒) มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่เพ่ิมความส าคัญ

กับประเด็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับชั้น รวมถึงมีหลักเกณฑ์ท่ีบูรณาการประเด็นส าคัญด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการสอบหรือคัดเลือกเพ่ือจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลั ย ตลอดจนการสมัคร 
เข้าท างาน 



๑๖๓ 
 

 
 

๓) มีรูปแบบของการสร้างแรงเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน ขยายผล
ไปในวงกว้างของสังคม เช่น ยกย่องคนดีให้มีที่ยืนในสังคมอย่างสง่างาม  มีผลต่อการเรียน มีแนวทางการวัดและ
ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับอย่างจริงจัง มีทุนการศึกษาที่สนับสนุนผู้ที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นจนมีงานท า  พบเห็นประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมส่งผลต่อการรับสมัครเข้าท างานและมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 

   รูปแบบการเกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย  

 ๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๑๓.๕ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 
 

๕.ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๒  : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑ จัดท า
ข้อเสนอแนวทางการ
จัดการศึกษาและการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรม
ให้กับผู้เรยีน 

                ศธ. (สป. สพฐ.)
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ข้อเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาและการจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
ผู้เรยีน 

มีข้อเสนอฯที่เป็น
ระบบชัดเจนในการ
พัฒนาการเรียน 
การสอนเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมของ
ผู้เรยีน 

กิจกรรม ๒ ปรับปรุง
และพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ผูเ้รียน 
วิธีการ 
๑) พัฒนาหลักสตูร
ฐานสมรรถนะ  
๒) จัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน       
๓) จัดกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร 

                ศธ. (สป. สพฐ.)
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

รูปแบบ กิจกรรม และ
สาระการเรียนการสอนมี
การปรับปรุงเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ผูเ้รียนใน
ทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา 

๑) มีการสอดแทรก
สาระด้านคณุธรรม
จรยิธรรมในหลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ 
๒) มีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผูเ้รียน
ได้เพิ่มมากขึ้น 
๓) มีการจดั
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการส่งเสรมิ



๑๖๕ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๒  : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๔) จัดกิจกรรมนอก
หลักสตูร 
๕) จัดสิ่งแวดล้อมใน
สถานศกึษาเพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 
๖) ส่งเสริมกิจกรรมใน
วิถีชีวิตประจ าวันใน
สถานศึกษา 
๗) ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียน 
๔) ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในทุก
ระดับการศึกษา 

กิจกรรม ๓ จัดท า
จรรยาบรรณ (Code 
of conduct) ที่มุ่ง
ส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคณุธรรม
และจริยธรรมของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับ
สถานศึกษา 

                ศธ. (สป. สพฐ. 
สคบศ.) 

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

จรรยาบรรณ (Code of 
conduct) ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในระดับสถานศึกษา 

๑) มีจรรยาบรรณ 
(Code of conduct)
ของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา 
๒) ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณ 
(Code of conduct) 
ที่ก าหนด 



๑๖๖ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๒  : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๔ จัดท า
ข้อก าหนดคุณภาพ
การศึกษา ที่บูรณาการ
การจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมไว้เป็นส่วน
หนึ่งในการประกัน
คุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ ตาม
ความเหมาะสมของ
ประเภท ระดับ และ
บริบทเชิงพื้นที่ของ
สถานศึกษา 

                สกศ. สมศ.และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เกณฑ์การประกัน
คุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

มีเกณฑ์การประกัน
คุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ
ด้านการส่งเสริม 

กิจกรรม ๕ จัดให้มี
ระบบเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เชื่อมโยงกับ National 
Digital Learning 
Platform เพื่อ
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
และแนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ ท้ังในระบบ

                ศธ. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 งบประมาณ
แผ่นดิน 

ระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
และแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
ที่เช่ือมโยงกับ National 
Digital Learning 
Platform 

ครูมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรยีน
การสอนเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม ผ่าน 
Digital Learning 
Platform 



๑๖๗ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๒  : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
ตามระบบ และ
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  
ตลอดจนส่งเสริมและ
ขยายผลน าไปปฏิบัติ
ในวงกว้าง 

 
 



๑๖๘ 
 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๓: การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติ เป็นการตรวจสอบทบทวนและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการน าผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
รวมทั้งน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 

มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล และมีแนวทาง 
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าหมายเร่งด่วน 

๑) ข้อเสนอว่าด้วยการทบทวนปรับปรุงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
๒) ข้อเสนอว่าด้วยการปรับปรุงและทบทวนวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือก

ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

เป้าหมายระยะสั น 

 ๑) มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการใช้ประโยชน์ 
การประเมินผลผู้เรียนเพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

๒) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดสรรโอกาสและคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ พ.ศ. .... 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และการส่งเสริมคุณลักษณะและ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งสถานศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีความเป็นธรรม และสามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 

๑) มีระบบการทดสอบระดับชาติที่สามารถประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่ตรง  
ตามเป้าหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

๒) วิธีการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย มีความเป็นธรรม 
และสามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๒ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 



๑๖๙ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓  : การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัชาติและระบบคดัเลือกผู้เรียนเขา้ศึกษาต่อ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑ จัดท า
ข้อเสนอว่าด้วยการปรับ
ระบบการทดสอบ
ระดับชาต ิ

                สทศ., ศธ.
(สพฐ.สช.) 

และ
หน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

๑) การสอบ O-NET เป็น
เครื่องมือติดตามคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใช้วิธีการ
สุ่มผู้สอบ  
๒) แบบทดสอบ 
ที่สามารถวัดสมรรถนะ
ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นความ
สอดคล้อง (alignment) 
ระหว่างสมรรถนะที่
คาดหวังตามหลักสูตรกับ
เครื่องมือ/ข้อค าถามที่ใช้
วัด  

มีระบบการทดสอบ
ระดับชาติทีส่ามารถ
ประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษาท่ีตรงตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

 

วิธีการ                   

๑) ปรับปรุงการทดสอบ
ระดับชาตโิดยใช้วิธีการ
สุ่มทดสอบในระดบั
สถานศึกษาและผู้เรียน 
และเป็นการทดสอบ
เพื่อมุ่งเน้นสมรรถนะ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 

                  

๒) พัฒนาแบบทดสอบ
ให้วัดสมรรถนะตาม
หลักสตูรได้อย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นความ
สอดคล้องระหว่าง

                     



๑๗๐ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓  : การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัชาติและระบบคดัเลือกผู้เรียนเขา้ศึกษาต่อ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

สมรรถนะที่คาดหวังตาม
หลักสูตรกับเครื่องมือ/
ข้อค าถามที่ใช้วัด 
กิจกรรม ๒ จัดท า
ข้อเสนอให้มีการ
ทบทวนและปรับปรุง
วิธีการในการจัดสรร
โอกาสและการคดัเลือก
เข้าศึกษาต่อและ
ประกาศใช้ 

                ศธ. (สพฐ.
สกอ.สช. สอศ.)
อปท. และ
หน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้เรยีนไดร้ับการจัดสรร
โอกาสและได้เข้าศึกษา
ต่อด้วยด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย มีความ
เป็นธรรม เป็นการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาท่ี
ทั่วถึงและเท่าเทียม  

 

มีข้อเสนอว่าด้วยวิธีการ
จัดสรรโอกาสและการ
คัดเลือกผู้เรยีนเข้าศึกษา
ต่อที่หลากหลาย มีความ
เป็นธรรม สามารถลด
ความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา  

 วิธีการ                   

๑) น าเสนอข้อมลู 
ข้อดี ข้อเสียและ
วิเคราะหผ์ลกระทบของ
ระบบการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในปัจจุบัน 
ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ 
ป.๑, ม.๑, ม.๔ และ
สถาบันอุดมศึกษา  
 

                  



๑๗๑ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓  : การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัชาติและระบบคดัเลือกผู้เรียนเขา้ศึกษาต่อ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒) ร่างข้อเสนอ รับฟัง
ความคิดเห็น ก่อน
ประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ โดยมีการ
ประกาศล่วงหน้า  
เพื่อสามารถวาง
แผนการจดัการเรียน
การสอนให้รองรับ
ระบบใหมไ่ด้อย่าง
เหมาะสม  

                     

 



๑๗๒ 
 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๔ : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  

คุณภาพการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อข้อก าหนด  
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่มีต่อการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
สมดุลและรอบด้าน ทั้งนี้มิใช่จ ากัดแต่เฉพาะการผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเท่านั้น   โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรมุ่งเน้นให้เกิดระบบและวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ และอาจประกอบด้วยการด าเนินการหลายเรื่องที่มีความสอดคล้องและหนุนเสริมไปในทางเดียวกัน
ต่อไปนี้ 

การประกันคุณภาพ หมายถึง การประเมินผล การติดตามตรวจสอบ การทบทวน การปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกระบวนการที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาจาก
ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานนั้น 

การประเมินคุณภาพ หมายถึง การประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ และจัดท าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษา โดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  

การรับรองคุณภาพ หมายถึง การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาเพ่ือให้ 
การรับรองหลักสูตร หรือการบริหารหลักสูตร หรือการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษา 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ว่าสามารถด าเนินการได้
สอดคล้องกับข้อก าหนดการรับรองคุณภาพ ทั้งนี้สถานศึกษาอาจขอให้มีการรับรองคุณภาพได้เมื่อมีความพร้อม 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

เป้าหมายเร่งด่วน 

มีข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา ตามบทบัญญัติของร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 เป้าหมายระยะสั น 

มีการด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติที่มีการปรับปรุงใหม่ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 

มีวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ 

 
 
 



๑๗๓ 
 

 
 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าประสงค์ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๑๓ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 



๑๗๔ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๔  : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑ จัดท า
ข้อเสนอว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพของการ
จัดการศึกษาผ่านการ
ประกันคณุภาพ การ
ประเมินคุณภาพ และ
การรับรองคณุภาพ    

                สมศ. ศธ.
(สพฐ.สช. สอ
ศ.) และ
หน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

สถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล โดยมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและได้รับการ
สนับสนุนที่เหมาะสมกับ
บริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับตาม
ปรัชญาและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา และมี
ระบบความรับผดิชอบ
ทางการศึกษา 
(Educational 
Accountability) บน
พื้นฐานสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียน 

มีข้อเสนอว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพของการจดั
การศึกษาโดยวัดจากร้อย
ละของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาในตัวช้ีวัดที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการ                   

ผลักดันและเร่งรดัให้
ข้อก าหนดด้านคณุภาพ
การศึกษาผ่าน 
ความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อ
ประกาศใหส้ถานศึกษา
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการ
พัฒนาระบบประกัน 
ประเมินและรับรอง
คุณภาพ 

                  



๑๗๕ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๔  : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๒ ประกาศ/
กฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ข้อก าหนดด้านคณุภาพ
ของการจัดการศึกษา
ส าหรับการประกันคณุภาพ
และการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ให้สถานศึกษา
น าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

                ศธ. (สพฐ.) 
ปสช. กศน.  
สอศ.) 
สมศ. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

สถานศึกษามีแนว
ปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการรับรอง
คุณภาพการศึกษา เป็น
ระบบที่มีความเช่ือมโยง
สอดคล้อง ไม่สร้างภาระ
ต่อสถานศึกษาและการ
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการ
เรียนของครู 

 มีประกาศ/กฎกระทรวง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และข้อก าหนดด้าน
คุณภาพของการจดั
การศึกษาส าหรับการ
ประกันคณุภาพและการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

วิธีการ  
๑) หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ร่วมจัดท าประกาศ/ 
กฎกระทรวง เพื่อให้
สถานศึกษาจัดท าระบบ
การประกันคณุภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ที่เช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ เป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารจดัการ 
และไม่สร้างภาระต่อ
สถานศึกษาและการปฏิบัติ
ของครูเกินความจ าเป็น 

                     



๑๗๖ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๔  : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒) สื่อสาร สร้างความรู้
เข้าใจให้สถานศึกษา
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกระดับตั้งแต่ ศธจ. 
ผอ.สพป./สพม. – และ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

                     

๓) สถานศึกษา
ด าเนินการพัฒนาระบบ
และเชื่อมโยงกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมนิคณุภาพ
การศึกษา โดยสนับสนุน
PLC เพื่อใช้ผลประเมิน
ในการพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๔  : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๓ จัดสรร
งบประมาณ และมี
ระบบสนบัสนุนการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

                ศธ. (สพฐ. 
สอศ.สช. )
กศน.)และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้และเกิด
วัฒนธรรมคณุภาพใน
การจัดการศึกษาของครู 
ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สถานศกึษามคีวามเท่าเทียม
ด้านคุณภาพการศึกษา
มากขึ้น  

วิธีการ                   

๑) ศึกษาและปรับปรุง
การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบคณุภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  

                  

๒) การตดิตาม
ประเมินผลเพื่อปรับ
และพัฒนาระบบการ
ประกัน การประเมิน 
และการรับรองคณุภาพ 

                     



๑๗๘ 

 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์   

เป้าหมายรวม 

สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง
เหมาะสม 

เป้าหมายเร่งด่วน    
๑) มีมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
๒) มีข้อเสนอว่าด้วยมาตรการ และแนวทางสนับสนุนระบบความปลอดภัย และระบบ 

สวัสดิภาพของผู้เรียน 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) มีการจัดบริการเพ่ือคุ้มครองผู้เรียน ครอบคลุมประเด็นด้านความปลอดภัย สุขภาพ

และสวัสดิภาพในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ   
๒) แนวทางหรือมาตรการเ พ่ือการคุ้มครองผู้ เรียนในสถานศึกษาตามที่ระบุ ใน  

ข้อเสนอว่าด้วยการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ได้รับการบูรณาการไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตามความเหมาะสมของประเภท ระดับ และ
บริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

๓) ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาได้รับการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔) ให้มีการระบุเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและการติดตามประเมินผลเรื่องการคุ้มครอง
ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามความเหมาะสม 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
–  

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 

 ๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๑๘ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 



๑๗๙ 
 

 
 

๕.ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๕: ระบบความปลอดภัยและระบบสวสัดิการของผู้เรียน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑ จัดท า
ข้อเสนอว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้เรียนใน
สถานศึกษา ครอบคลุม
อย่างน้อยในเรื่องนิยาม 
ขอบเขต แนวทางหรือ
มาตรการ การติดตาม
ประเมินผล และหรือ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

                กอปศ. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ข้อเสนอว่าด้วยมาตรการ 
และแนวทางสนับสนุน
ระบบความปลอดภัย 
และระบบสวสัดภิาพ 
ของผู้เรียน 

ข้อเสนอมีมาตรการ
แนวทางที่ชัดเจน
ครอบคลมุทั้งนิยาม 
ขอบเขต แนวทางหรือ
มาตรการตดิตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรม ๒ พัฒนา
ระบบการคุ้มครอง
ผู้เรยีนในสถานศึกษา 
ที่มีความทันสมยัและ
รวดเร็ว เพื่อให้ครู 
ผู้เรยีน และผู้ปกครอง 
เข้าถึงข้อมูลและแกไ้ข
ปัญหาฉุกเฉินได้
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

                ศธ. (สป. สพฐ.) 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

แอพพลิเคช่ันส าหรับการ
ติดตาม ดูแล คุ้มครอง
ผู้เรยีนในสถานศึกษา 

มีแอพพลเิคช่ันที่ครู 
ผู้เรยีน และนกัเรยีน 
สามารถเข้าถึงไดร้วดเร็ว 
ครอบคลมุทุกสถานศึกษา
ในทุกพื้นที ่



๑๘๐ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๕: ระบบความปลอดภัยและระบบสวสัดิการของผู้เรียน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๓ พัฒนาครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
ระบบการคุ้มครอง
ผู้เรยีนในสถานศึกษา 

                ศธ. (สป. สพฐ.) 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  

กิจกรรม ๔ จัดบริการ
การดูแลคุ้มครอง
ผู้เรยีน ท้ังในด้าน
ความปลอดภัย 
สุขภาพและสวสัดภิาพ 
ครอบคลมุสถานศึกษา 
ทุกสังกัดทั่วประเทศ 

                ศธ. (สป. สพฐ.) 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ช่วยเหลือดูแล และ
คุ้มครองทั้งด้าน 
ความปลอดภัย สุขภาพ 
และสวสัดภิาพ 

จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับ
การบริการดูแลและ
คุ้มครอง 

กิจกรรม ๕ ส่งเสรมิ
สนับสนุนระบบการ
คุ้มครองผูเ้รียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
วิธีการ 
๑) ก าหนดเรื่องการ
คุ้มครองผู้เรียนไว้เป็น

                ศธ. (สป. สพฐ.)
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบคุ้มครองผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีระบบคุม้ครอง
ผู้เรยีน 



๑๘๑ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๕: ระบบความปลอดภัยและระบบสวสัดิการของผู้เรียน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ส่วนหนึ่งของข้อก าหนด
คุณภาพการศึกษา เพื่อ
การประกันคณุภาพ
และการประเมินคณุภาพ 
๒) ก าหนดเป็นสาระ
ในหลักสูตรการผลติ
และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓) ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา 
และการติดตาม
ประเมินผล เรื่องการ
คุ้มครองผู้เรียน เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 
๔) ขับเคลื่อนและก ากับ
ติดตามให้สถานศึกษา
ด าเนินกิจกรรมตาม
ระบบเพื่อพัฒนาและ
เสรมิความเขม้แข็ง 

                 ๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

  



๑๘๒ 
 

 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
๑) เพ่ิมจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

และประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานท า 
๒) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือผ่าน

การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 
๓) ผู้เรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถท่ีจะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีข้อเสนอว่าด้วยระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ โดยมี

การปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐและเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ 
ที่เก่งปฏิบัติ หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญในกรณีที่เรียน
อาชีวศึกษาและมีความสามารถในทางปฏิบัติสามารถได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่าผู้จบปริญญาตรี 

๒) มีระบบเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายส าหรับอาชีวศึกษาในสาขาที่ก าหนด สนับสนุน  
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา กลุ่มที่มีผลการเรียนดี กลุ่มที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล กันดาร และ
โรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มเด็กออกกลางคัน กลุ่มเด็กผู้หญิง เพ่ือจูงใจให้เด็กสายสามัญมาเรียนสายอาชีพ และ
ให้ผู้เรียนกลับมาเป็นครูอาชีวศึกษา โดยมีการให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาขาดแคลน
และสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ   

๓) เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝึกงาน และระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการ 
ฝึกปฏิบัติ โดยการใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจ เพ่ิมการลดหย่อนภาษีจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐% พัฒนา
กระบวนการยื่นขอลดหย่อนภาษีให้ง่ ายขึ้น และสร้างกลไกความร่วมมือจากภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคม และจัด Road Show สร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

๔) จัดตั้ง Training Center และมี Mobility Training Center ในลักษณะ PPP (Public 
Private Partnership) เพ่ือใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ ครูอาชีวศึกษาในสาขาช่างพ้ืนฐาน สาขาเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร และระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิบัติงาน ในแต่ละภูมิภาคที่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๕) สนับสนุนให้สถานศึกษา/นักศึกษาหารายได้ด้วยตนเอง 
๖) ปลูกฝังและสร้างทักษะพ้ืนฐานในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) ปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลาย และ

ยืดหยุ่น ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่อาชีวศึกษาเอกชนและรัฐอย่างเท่าเทียมในฐานะ
หน่วยผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศ อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการเพ่ือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสามารถเปิดหลักสูตรในสาขาที่
ผู้เรียนมีความสนใจและผู้ประกอบการมีความต้องการ 

๒) ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษานอกระบบ ส าหรับกลุ่มแรงงาน และกลุ่มคนพิการ 



๑๘๓ 
 

 
 

๓) จัดหาแหล่งเงินทุน หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
- 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 
๑) อัตราส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา เทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาสูงขึ้น 
๒) ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 
๓) ร้อยละของสถานประกอบการที่มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา 
๔) ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน

ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
๕) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพิ่มข้ึน 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๕,๑๖๘ ล้านบาท 



๑๘๔ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจ านวนผู้เรยีนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กจิกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอ
ว่าด้วยระบบค่าตอบแทน
ตามสมรรถนะให้ผูจ้บ
การศึกษาสายอาชีพ โดยมี
การปรับฐานเงินเดือนแรก
บรรจุของบุคลากรภาครัฐ
และเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ
ที่เก่งปฏิบัติ หรือมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อจูงใจให้
ผู้เรยีนและผู้ปกครองเห็น
ความส าคญัในกรณีที่เรียน
อาชีวศึกษาและมี
ความสามารถในทางปฏิบัติ
สามารถไดร้ับค่าตอบแทน
เทียบเท่าผู้จบปริญญาตร ี
 
 
 

                สอศ. 
ส านักงาน ก.พ. 

๑๐๕ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

๑) ค่าตอนแทน
แรกบรรจุของ
บุคลากรภาครัฐ 
ระดบั ปวช.เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘.๕ ของ
เงินแรกบรรจุ  
๒) ค่าตอบแทน
แรกบรรจุของ
บุคลากรภาครัฐ 
ระดบั ปวส.เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ของ
เงินแรกบรรจุ  
(ผู้จบการศึกษา
ระดับ ปวส. ท่ีเก่ง
ปฏิบัติ  มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ  
หรือจบการศึกษา
จากระบบทวิ
ภาคี) 

ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน  (ฉบับท่ี 
...) ของส านักงาน 
ก.พ. 



๑๘๕ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจ านวนผู้เรยีนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
วิธีการ                      
๑) สอศ.หารือร่วมกับ ก.พ.
เพื่อปรับฐานเงินเดือนแรก
บรรจุของบุคลากรภาครัฐ 
ระดับ ปวช.และ ปวส. และ 
เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษใหผู้้
จบการศึกษาสายอาชีพ  
๒) จัดท าร่าง
พระราชบัญญัตริะเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 
...) ของส านักงาน ก.พ.  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดอัตราเงินเดือน 
๓) ประกาศใช้ พรบ.ฯ 

                     

กิจกรรม ๒ มีระบบเรียนฟรี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายส าหรับ
อาชีวศึกษาในสาขาท่ี
ก าหนด  สนับสนุนเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา กลุม่ที่
มีผลการเรียนดี กลุ่มที่มี

                สอศ. ๔,๘๐๐ ๑) งบประมาณ
แผ่นดิน 
๒) ภาคเอกชน 

๑) เพื่อจูงใจให้
เด็กสายสามัญมา
เรียนสายอาชีพ 
๒) เพื่อให้ผู้เรยีน
กลับมาเป็นครู
อาชีวศึกษา 

ให้ทุนการศึกษา
ส าหรับผู้เข้าเรียน 
ปวช. จนจบ ปวส. 
(เป็นเวลา ๕ ปี) 
๔๘,๐๐๐ ทุน  
(๒๐% จากจ านวน



๑๘๖ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจ านวนผู้เรยีนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
กันดาร และโรงเรียนขยาย
โอกาส กลุ่มเด็กออก
กลางคัน กลุ่มเด็กผูห้ญิงเพื่อ
จูงใจให้เด็กสายสามญัมา
เรียนสายอาชีพ และให้
ผู้เรยีนกลับมาเป็นครู
อาชีวศึกษา โดยมีการให้
ทุนการศึกษาส าหรับผูเ้รียน
อาชีวศึกษาในสาขาขาด
แคลนและสาขาท่ีเป็นความ
ต้องการของประเทศ 

ผู้เข้าเรียนระดับ 
ปวช.ทั้งหมด)  ทุน
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๕ ปี รวมเป็นเงิน 
๔,๘๐๐ ล้านบาท 

วิธีการ                      
๑) จัดท าโครงการ ส่งเสรมิ
ทุนการศึกษาส าหรับผูเ้รียน
อาชีวศึกษาในสาขาขาด
แคลนและสาขาท่ีเป็นความ
ต้องการของประเทศ และ
ขออนุมติ 

                     



๑๘๗ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจ านวนผู้เรยีนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๒) จัดสรรทุนแกผู่้เรยีนสาย
อาชีวศึกษาร้อยละ ๒๐ ของ
นักเรียนท้ังหมด 
กิจกรรม ๓ จูงใจผู้เรียนโดย
ใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

                สอศ. 
กยศ. 
กสศ. 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

จูงใจผู้เรียนสาย
อาชีพโดยใช้กลไก
กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) และ
กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

ร่างระเบยีบการจดั
ระเบียบ
คณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และ
เงื่อนไขในการที่
สถานศึกษาจะเข้า
ร่วมด าเนินงานกับ
กองทุน พ.ศ.... 

วิธีการ                      
๑) ทบทวนระเบียบการจัด
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

                     



๑๘๘ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจ านวนผู้เรยีนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
เงื่อนไขในการที่สถานศึกษา
จะเข้าร่วมด าเนินงานกับ
กองทุน พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒) ปรับปรุงและจัดท าร่าง
ระเบียบฯโดยเพิ่มวงเงินการ
กู้ยืมเพื่อการศึกษาส าหรับ
ผู้เรยีนอาชีวศึกษาตาม
ค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละ
สาขา และให้กู้ยืมเงิน กยศ. 
แบบปลอดดอกเบี้ย  หรือ
ดอกเบี้ยต่ า (๐.๐๑ – 
๑.๐๐%) ส าหรับผู้ที่เรียน
สายอาชีวศึกษา ในสาขาที่
ขาดแคลนหรือสาขาท่ีเป็น
ความต้องการของประเทศ  
กิจกรรม ๔  
ปรับภาพลักษณ์และ
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษา 

                สอศ. 
ภาคเอกชน 

๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ภาพลักษณ์และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีวศึกษา   

มีการเผยแพร่
ภาพลักษณ์และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีวศึกษา  และ
การประชาสัมพันธ์



๑๘๙ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจ านวนผู้เรยีนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

ผ่านสื่อตา่งๆ และ 
Social Media 

วิธีการ                      
การประชาสัมพันธ์ การสร้าง
ค่านิยมที่ดีต่ออาชีวศึกษาให้
สังคมรับรู้ในวงกว้าง โดยใช้
ช่องทาง Social Media  
และการขอความร่วมมือ
จากภาคเอกชนในการ
ประชาสมัพันธ ์ และมีการ
ปรับระบบการแนะแนวการ
เข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาให้
เป็นแบบเชิงรุก  และมีการ
แนะน าอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

                     

กิจกรรม ๕ ปรับหลักสูตร
และรูปแบบการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาให้มีความ
หลากหลาย และยืดหยุ่น
ภาครัฐสนับสนุนคา่ใช้จ่าย

                สอศ. ๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หลักสูตรและ
รูปแบบการเรียน
การสอน
อาชีวศึกษาให้มี

มีหลกัสตูรใหม่ที่
เป็นความต้องการ
ของประเทศและมี
ผู้ประกอบการ



๑๙๐ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจ านวนผู้เรยีนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
ในการจัดการศึกษาแก่
อาชีวศึกษาเอกชนและรัฐ
อย่างเท่าเทียมในฐานะ
หน่วยผลติก าลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ด้านแรงงานของประเทศ 
อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการเพื่อให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนสามารถเปิดหลักสตูร
ในสาขาท่ีผู้เรียนมีความ
สนใจและผู้ประกอบการมี
ความต้องการ 

ความหลากหลาย 
และยืดหยุ่น 

รับเขา้ท างานอยา่ง
ยั่งยืนในแตล่ะพื้นที ่

วิธีการ                      
๑) ทบทวนหลักสตูรเดิม 
โดยอาจยกเลิกหลักสตูรทีไ่ม่
เป็นความต้องการ  
๒) ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยการปรับลดสัดส่วนวิชา

                     



๑๙๑ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจ านวนผู้เรยีนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
สามัญ  เพิม่เนื้อหาในส่วน
ปฏิบัติ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) 
ภาษาอังกฤษ  และพหุ
ทักษะ (multi skill) 
๓) เปิดหลักสตูรเตรียม
อาชีวศึกษา 
๔) มี Digital Platform 
ของอาชีวศึกษาทั้งหลักสูตร
ในระบบ  หลักสูตรระยะสั้น  
และตามอัธยาศัย   
๕) เปิดหลักสตูรพิเศษ
ส าหรับ  ผู้ทีส่ าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี  
ให้เข้ามาศึกษาอาชีวศึกษา
หรือวิชาชีพระยะสั้น 

  



๑๙๒ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ าซ้อนกับปัญญาประดิษฐ์ หรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม ๑  
เพิ่มการจดัอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี หรือการฝึกงาน และ
ระบบอ่ืนๆ ท่ีเน้นการฝึก
ปฏิบัต ิ

                สอศ. ๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้ประกอบการ
ร่วมจัดการ
อาชีวศึกษา 
ในระบบทวิภาคี 
การรับเด็กเข้าไป
ฝึกงาน หรือการ
จัดตั้งสถาน
ประกอบการใน
โรงเรียน (เด็ก
ฝึกงานท่ีโรงเรยีน)  

จ านวนสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจัด
การศึกษาระบบ 
ทวิภาคี หรือ 
การฝึกงาน และ
ระบบอ่ืนๆ ท่ีเน้น
การฝึกปฏิบัติ 
เพิ่มขึ้น   

วิธีการ                      
๑) จัดท ามาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการร่วม
จัดการอาชีวศึกษาในระบบ 
ทวิภาคี การรับเด็กเข้าไป
ฝึกงาน หรือการจดัตั้งสถาน
ประกอบการในโรงเรียน (เด็ก
ฝึกงานท่ีโรงเรยีน) 

                     



๑๙๓ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ าซ้อนกับปัญญาประดิษฐ์ หรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
-  เพิ่มสิทธิประโยชน์การ

ลดหย่อนภาษีจาก ๒๐๐% 
เป็น ๓๐๐% 

-  พัฒนากระบวนการยื่นขอ
ลดหย่อนภาษีให้ง่ายขึ้น 

                     

๒) รัฐต้องมีนโยบายจริงจัง จัด 
Road Show สร้างความรู้
ความเข้าใจท่ีชัดเจนและ
ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
๓) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(กรอ.อศ.) เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทวิ
ภาคี  
๔) จัดท า พ.ร.บ.ทวิภาค ี
๕) พัฒนาความพร้อมในการ
จัดทวิภาคีอย่างมีคณุภาพ 

                     



๑๙๔ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ าซ้อนกับปัญญาประดิษฐ์ หรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม ๒  
จัดตั้ง Training Center และ 
Mobility Training Center 
ในลักษณะ PPP (Public 
Private Partnership) เพื่อใช้
เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาพนักงานใน
สถานประกอบการ  ครู
อาชีวศึกษาในสาขาช่าง
พื้นฐาน สาขาเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร และ
ระบบเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อ
การปฏิบัติงานในแตล่ะภูมิภาค
ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

                สอศ. 
ภาคเอกชน 

๒๐๐ ภาคเอกชน
เป็นผู้ลงทุน
และบรหิาร 
รัฐทยอยจ่าย
คืนเงินให้
ภายหลัง   

มีศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาพนักงาน
ในสถานประกอบการ  
ครูอาชีวศึกษา ใน
แต่ละภูมิภาคที่
สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได ้

มี Training Center 
และ Mobility 
Training Center 
กระจายอยู่ตาม
ภูมิภาค  

วิธีการ                      
๑) รัฐคัดเลือกและเชิญชวน
ภาคเอกชนที่มีความเช่ียวชาญ

                     



๑๙๕ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ าซ้อนกับปัญญาประดิษฐ์ หรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
เฉพาะด้าน  และมีความพร้อม
ในการให้ความร่วมมือ หรือร่วม
ลงทุนจัดตั้ง Training Center 
เบื้องต้น จ านวน ๑๐ แห่ง 
กระจายตามภูมิภาค ภาคละ  
๑ – ๒ แห่ง 
๒) จัดให้มี Mobility Training 
Center 
๓) บูรณาการการท างาน
ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยฝึกอบรมของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
กิจกรรม ๓  
ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษานอก
ระบบ ส าหรับกลุ่มแรงงาน และ
กลุ่มคนพิการ 

                สอศ. 
กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เพิ่มทักษะเดมิให้
ดยีิ่งขึ้น (Up-skill) 
และการเสริม
ทักษะใหม่ (Re-
skill) ที่จ าเป็นต่อ
การเปลีย่นแปลง 
ในอนาคตได้อย่าง

โครงการฝึกอบรม
ให้แก่กลุ่มแรงงาน
และกลุ่มคนพิการ 



๑๙๖ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ าซ้อนกับปัญญาประดิษฐ์ หรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

ต่อเนื่อง ให้กลุ่ม
แรงงานและกลุม่
คนพิการ 

วิธีการ                      
จัดฝึกอบรมการเพิ่มทักษะเดิม
ให้ดียิ่งขึ้น (Up-skill) และการ
เสริมทักษะใหม่ (Re-skill) เพื่อ
เปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงานและ
กลุ่มคนพิการ ได้เรียนรู้ทักษะ
ใหม่ที่จ าเป็นต่อการเปลีย่นแปลง 
ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง 

                     

  



๑๙๗ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔      
กิจกรรม ๑  
สนับสนุนใหส้ถานศึกษา/
นักศึกษาหารายไดด้้วยตนเอง 

 

                สอศ. ๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีหน่วยธุรกิจใน
สถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา
และครู รวมทั้งให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้  
และฝึกการเป็น
ผู้ประกอบการ   

มีหน่วยธุรกิจใน
สถานศึกษาของ 
สอศ.เพิ่มขึ้น 

วิธีการ                      
๑) จัดสรรงบประมาณมา
พัฒนาสถานศึกษาและครู 
รวมทั้งให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้  
และฝึกการเป็นผู้ประกอบการ 
๒) สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
และการหารายได้ระหว่างเรียน
ให้แก่ ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 
๓) หาตลาดรองรับผลผลิตของ
สถานศึกษาและผู้เรียน
อาชีวศึกษา โดยผู้บริหารสร้าง

                     



๑๙๘ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔      
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น 
๔) มีศูนย์เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ  เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใน 
การจดัการธุรกจิและเทคโนโลยี
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
กิจกรรม ๒  
ปลูกฝังและสร้างทักษะพื้นฐาน
ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่
ผู้เรยีนอาชีวศึกษา 

                สอศ. ๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้เรียนอาชีวศึกษา
ได้รับการปลูกฝัง
และสร้างทักษะ
พื้นฐานในการ
เป็นผู้ประกอบการ 

๑) จ านวน
โครงงานการ
ด าเนินธุรกิจ  เพื่อ
ฝึกการเป็นเจ้าของ
สถานประกอบการ 
เพิ่มขึ้น 
๒) จ านวนการจด
ลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรส าหรบั
นวัตกรรมที่
นักศึกษาคิดค้น
เพิ่มขึ้น 



๑๙๙ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔      
วิธีการ                      
๑) เพิ่มเนื้อหาวิชาการด าเนิน
ธุรกิจเบื้องต้น  ได้แก่ ความ
คุ้มค่าในการลงทุน การตลาด 
และการเงิน อยู่ในหลักสตูร
พื้นฐานของทุกสาขาวิชา  
๒) มีโครงงานการด าเนินธรุกิจ  
เพื่อฝึกการเป็นเจ้าของสถาน
ประกอบการ (Entrepreneur) 
๓) สามารถด าเนินการหา
รายได้เสริมโดยด าเนินการเอง
หรือร่วมมือกับภาคเอกชน   
๔) ให้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ส าหรับนวัตกรรมที่นักศึกษา
คิดค้นขึ้น 

                     

กิจกรรม ๓  
จัดหาแหล่งเงินทุน หรือแหล่ง
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพื่อส่งเสริม
การลงทุนให้แก่ผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

                สอศ. 
ธนาคารของรัฐ 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้เรยีนที่มี
ความสามารถท่ี
จะเป็น
ผู้ประกอบการ  
ได้รับเงินทุน หรือ

โครงการความ
ร่วมมือกับธนาคาร
ของรัฐ  ในการ
สนับสนุนเงินทุน
แก่ผู้เรยีนที่มี



๒๐๐ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรปูอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ล้านบาท แหล่งเงิน เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔      

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุน 

ความสามารถท่ีจะ
เป็นผู้ประกอบการ
ได้เอง 

วิธีการ 
ท าโครงการความร่วมมือกับ
ธนาคารของรัฐ  ในการ
สนับสนุนเงินทุนแกผู่้เรยีนที่มี
ความสามารถท่ีจะเป็น
ผู้ประกอบการได้เอง 

                     

 
 
 
 



๒๐๑ 
 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๗ : การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์   

เป้าหมายรวม 
๑) บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

เพ่ือเพ่ิมการผลิตสาขาที่ประเทศต้องการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคต 
ทั้งในด้านการพัฒนาคน การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถ
ปรับตัวและแข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่าง 
มีประสิทธิผล 

๓) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาท่ีตนถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาล
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายเร่งด่วน 
มีข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) มีการจัดระบบใหม่ในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และระบบอุดมศึกษา 

ของประเทศ ที่ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาการ ภายใต้ความรับผิดรับชอบด้านการงบประมาณและ  
การจัดการที่ชัดเจน  ตลอดจนสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลโดยมีจัดบทบาทการก าหนดนโยบาย  
การก ากบัดูแล และการด าเนินการแบ่งแยกกันให้มีความชัดเจนเพ่ือให้เกิดความรับผิดรับชอบแต่บูรณาการ
ด าเนินการร่วมกัน 

๒) มีการก าหนดและจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทา ง 
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีระบบในก ากับดูแลและมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์ 

๓) มีแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
สามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบและกลไกของประเทศในการพัฒนางาน
ด้านวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในระดับนโยบาย การก าหนดแผนการอุดมศึกษา  ได้รับการก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบและคล่องตัว 

๔) มีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชนใน  
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเกิดข้ึนในฐานะผู้ก าหนดโจทย์และผู้ใช้งาน ผู้ให้
การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจน
การที่สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างหรือเติมเต็มศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยให้แก่
องค์กรภาคเอกชน 



๒๐๒ 
 

 
 

๕) ให้มีการใช้แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณของรัฐ แบบมุ่ง
เป้าหมาย โดยก าหนดให้มีความสอดคล้องกับแผนงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของชาติ ทั้งนี้ให้พิจารณา  
กลุ่มยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกัน และให้มี 
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความม่ันใจในระดับหนึ่งว่าทรัพยากรของรัฐจะถูกใช้ไป
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
ตามที่จะก าหนดในแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่จะมีการทบทวนปรับปรุงในระยะ

ต่อไป หรือตามท่ีจะก าหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติที่จะมีการทบทวนและปรับปรุงในล าดับต่อไป 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 

- 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๑๐๕  ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 



๒๐๓ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๗ : การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑ 
จัดท าข้อเสนอว่าด้วย
การปฏิรปูการจดั
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

                สกอ. และ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรปู
การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

มีข้อเสนอว่าด้วยการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
และตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

กิจกรรม ๒ พัฒนา
ระบบการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส่งเสรมิความเป็น
อิสระทางวิชาการ 
ภายใต้ความรับผิด 
รับชอบด้าน
การงบประมาณ และ
หลักธรรมาภิบาล 

                สกอ. และ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ระบบใหม่ในการก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
และระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศ ท่ีส่งเสรมิความ
เป็นอิสระทางวิชาการ 
ภายใต้ความรับผิดรับ
ชอบด้านการงบประมาณ
และการจัดการที่ชัดเจน  
ตลอดจนสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 

มีระบบในการก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
และระบบอุดมศึกษา
ของประเทศ ท่ีมีจัด
บทบาทการก าหนด
นโยบาย การก ากับดูแล 
และการด าเนินการ
แบ่งแยกจากกันให้มี
ความชัดเจน โดยบูรณา
การด าเนินการร่วมกัน 



๒๐๔ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๗ : การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๓ พัฒนา
ยุทธศาสตร์การผลติ
บัณฑิตทีต่อบสนอง
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และ
การเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

                สกอ. และ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์การผลติ
บัณฑิต ที่ตอบสนอง
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

มียุทธศาสตร์การผลิต
บัณฑิต ที่ตอบสนอง
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และ
การเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

กิจกรรม ๔ ส่งเสรมิ
ศักยภาพด้านการวิจัย
และการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา โดย
เชื่อมโยงกับระบบและ
กลไกของประเทศใน
การพัฒนางานด้าน
วิจัยและนวตักรรม  

                ศธ. สกอ. และ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

สถาบันอุดมศึกษามี
ศักยภาพในการวิจัยและ
สร้างสรรค์นวตักรรม ท่ี
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ประเทศ 

จ านวนผลการวิจัยและ
สร้างสรรค์นวตักรรม  
ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใน
การพัฒนาประเทศด้าน
ต่าง ๆ  

กิจกรรม ๕ ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมและความ
ร่วมมือ กับภาคเอกชน 
และสถานประกอบการ 

                ศธ. สกอ. และ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

การสร้างความร่วมมือใน
การผลิตและพัฒนา
บุคลากร ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และสถาน
ประกอบการ ท้ังในด้าน

๑) ภาคเอกชนและ
สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจใน
คุณภาพของบัณฑิต
เพิ่มขึ้น 



๒๐๕ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๗ : การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ในการจัดหลักสูตรผลติ
บัณฑติ การพัฒนา
บุคลากร การสนบัสนุน
ทรัพยากร การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การ
แลกเปลีย่นและจัดการ
ความรู้ระหว่างกัน 
ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ในการวิจัยให้แก่
องค์กรภาคเอกชน 

หลักสตูร การจัดการ
เรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยี และการวิจัย
นวัตกรรม 

๒) จ านวนหลักสูตรการ
ผลิตบัณฑติ และการ
พัฒนาบุคลากร ท่ีเป็น
ความร่วมมือในลักษณะ 
Public Private 
Partnership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๘ : การจัดตั งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ  
(National Institute of  Curriculum and Learning) 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 

มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร  
ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการจัดท า ส่งเสริม สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ ตลอดจนติดตามผล  

เป้าหมายเร่งด่วน 

มีบทบัญญัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

 เป้าหมายระยะสั น 
มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ ท าหน้าที่วิจัย และพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง  

การจัดการเรียนการสอน ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล ระบบการเทียบเคียงและเทียบโอน รวมทั้ง
ระบบนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเผยแพร่สู่การใช้งานสูงสุด  

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติด าเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้

หลักสูตรทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 

๑) มีการประกาศใช้ พรฎ. จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 
๒) มีการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 
๓) สถาบันฯ ด าเนินการได้ตามภารกิจ 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๑๕๐.๕ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 



๒๐๗ 
 

 
 

๕.ขั นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๘ : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๑  
ร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยสถาบัน
หลักสตูรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ 

                

กอปศ. ศธ. 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

พรฎ.สถาบันหลักสูตรและ
การเรยีนรู้แห่งชาต ิ

๑) พรฎ.สถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติ
ประกาศใช้ 
๒) สถาบันหลักสตูรและ
การเรยีนรู้แห่งชาตไิด้รับ
การจัดตั้ง 

วิธีการ                      

๑) ก าหนดให้มีการ
จัดตั้งสถาบันฯ ไว้ใน 
พ.ร.บ.การศกึษา
แห่งชาตฯิ 

                

 

  

  

๒) น าเสนอร่าง
กฎหมายจัดตั้งสถาบัน
ฯ ตามกระบวนการ
และขั้นนตอนการ
เสนอกฎหมาย 

                

 

  

  

๓) เตรยีมการจัดตั้ง
สถาบันฯ  

                
 

  
  

๔) ด าเนินการจัดตั้ง
สถาบันฯ  

                
 

  
 
 

 



๒๐๘ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๘ : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๒ สถาบัน
หลักสตูรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ 
ด าเนินการตามภารกิจ 

                

สถาบัน
หลักสตูรฯ 
ศธ. และ
หน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

 
 

สถาบันหลักสูตรฯ 
สามารถด าเนินการได ้
ตามภารกิจ 

สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ 
ด าเนินการไดต้ามภารกิจ 

วิธีการ                    
๑) จัดท าและพัฒนา
หลักสตูรแกนกลาง 
การศึกษาระดับก่อน
วัยเรียน ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ  

                

 

  

๒) วางกรอบแนวทาง
ในการน าหลักสูตรไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการ
วัดและประเมินผล 
เพื่อให้การจัดการเรยีน
การสอนมีคณุภาพ  

                

 
 

    



๒๐๙ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๘ : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓) พัฒนาระบบการ
เทียบเคียงและเทียบ
โอนหลักสตูรกับ
หลักสตูรแกนกลาง 

                

 

    

๔)  ส่งเสรมิการพัฒนา
และการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

                
 

    

๕) ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่นในการน า
หลักสตูรสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 

                

 

    

๖) ศึกษา วิจัย สร้าง
องค์ความรู้ และเผยแพร่
นวัตกรรมเกี่ยวกับหลักสตูร
การจดัการเรียนการสอน 
สื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งการ
วัดและประเมินผล 

                

 

    



๒๑๐ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๘ : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม ๓  
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการใช้
หลักสตูรทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ของครู และผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

                

สถาบัน
หลักสตูร, 
สพฐ. สช. 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

๕๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ เป็น
สถาบันคุณภาพทาง
วิชาการด้านหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  

สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติเป็นสถาบัน
ที่ด าเนินตามภารกจิได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

วิธีการ 
๑)  จัดท าระบบการ
นิเทศ ติดตามโดยน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

                

 

    

๒) สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้
หลักสตูร 

                

 

    

 



๒๑๑ 
 

 
 

เรื่องที่ ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง  
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 

ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร  
ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ โครงสร้าง 

การก ากับดูแลของสถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
๒) มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ

จัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป 

๓) มีร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ โครงสร้าง 

การก ากับดูแลของสถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
๒) ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร

และจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

๓) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
ได้สถานศึกษาของรัฐที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะ ทุก ๒ ปี 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง - ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 
จ านวนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาที่ด าเนินการได้จริงตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน ๑๑๓ ล้านบาท



๒๑๒ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอสิระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม ๑ 
การจัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการทั้ง ๔ ด้าน (วิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และบริหาร
ทั่วไป จ านวน ๒ ฉบับ)  

                ศธ. (สกศ. สป. 
สพฐ.) 

๑ งบประมาณ
แผ่นดิน 

สถานศึกษาได้รับ
การกระจาย
อ านาจในการ
บริหารจดัการ
สถานศึกษาใน  
๔ ด้าน ตามความ
เหมาะสมและ
บริบทของพื้นที่ 
และท าให้การ
บริหารจดัการมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

กฎกระทรวง ๒ 
ฉบับประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
และบังคับใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 
 

วิธีการ 
๑) ประชุมระดมความคิด
เกี่ยวกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
บริหารจดัการสถานศึกษาท่ีมี
ความเป็นอิสระทั้ง ๔ ด้าน 

                     

๒) ก าหนดประเด็น 
สาระส าคญัเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าท่ี 

                     



๒๑๓ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอสิระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
อ านาจ โครงสร้างการก ากับ
ดูแลสถานศึกษาที่มีความเป็น
อิสระ เพื่อจะก าหนดไว้ใน
กฎหมาย 
๓) ยกร่างกฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าท่ี 
อ านาจ โครงสร้างการก ากับดูแล
สถานศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระ 
เพื่อน าไปรับฟังความคดิเห็น 

                     

๔) ปรับปรุง แก้ไขร่างกฎหมาย
ตามที่รับฟังความคดิเห็น และ
เสนอคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ  และเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ
และให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาและสามารถน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และบังคับใช้ต่อไป 

                     

๕) ประกาศใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน 

                     



๒๑๔ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอสิระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
(วิชาการ งบประมาณ บุคคล 
และบรหิารทั่วไป จ านวน ๒ 
ฉบับ)  
กิจกรรมที่ ๒ 
ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มีความ
เป็นอิสระในการบรหิารจดั
การศึกษา  

                สพฐ. ๑๑๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องระดับ
ส่วนกลาง และ
สถานศึกษาน า
แผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบตัิได ้

ได้แผนปฏิบัติการ
ด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้
เป็นไปตาม
บทบัญญัติของ
กฎกระทรวง 

๑) ศึกษา จัดท าข้อเสนอและ
น าร่องสถานศึกษาต้นแบบที่มี
ศักยภาพพร้อมท้ังถอดบทเรียน 

                 ๑๐    

๒) ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 
ก าหนดกิจกรรม โครงการ 
งบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ
เพื่อให้มีความพร้อมตาม

                 ๒    



๒๑๕ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอสิระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กฎหมายกระจายอ านาจด้าน
การศึกษาท้ัง  ๒ ฉบับ  
๓) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ                      
๔) ขับเคลื่อนสถานศึกษาท่ีมี
ความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษา ระยะที่ ๑ 

                 ๑๐๐    

 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖.๒ : พื นที่นวัตกรรมการศึกษา 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
๑) ผู้เรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ 
๒) มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การจัด

การศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

เป้าหมายเร่งด่วน 
มีข้อเสนอและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในพ้ืนที่มี

ความเฉพาะด้านในเรื่องวัฒนธรรมและภาษา ครอบคลุมประเด็นเรื่องครู หลักสูตร สถานศึกษา การพัฒนา
คุณภาพ และการก ากับดูแลสถานศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) นโยบายและกฎระเบียบที่มีความคล่องตัว และเอ้ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียน  

การสอน และการบริหารของโรงเรียน 
๒) มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในพ้ืนที่ นวัตกรรม

การศึกษามีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
ผู้เรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่ ตลอดจนบรรลุตามความมุ่งหมายของกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม ่

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔  
ระยะกลาง – ยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 
๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
๒) จ านวนเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาด้านต่างๆ ที่มีการขยายผลมาสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ หรือน ามา

ประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน ๑๐.๕ ล้านบาท



๒๑๗ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๒ : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม ๑  
ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบ
ให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนและการบริหารงาน
ของโรงเรียน 

                ศธ. (สกศ. , สพฐ.) ๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

นโยบายและ
กฎระเบียบที่มี
ความคล่องตัว
และเอื้อต่อการ
พัฒนานวัตกรรม
การเรยีนการสอน
และการบริหาร
ของโรงเรียน 

 

กิจกรรม ๒  
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในพ้ืนท่ี
นวัตกรรม 

                สพฐ. ๑๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้เรยีนในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
(ได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ และ
ความต้องการของ
ชุมชนและพื้นที่) 

สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนโดย
บูรณาการหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
กับอัตลักษณ์ และ
ความต้องการของ
ชุมชนและพื้นที่มี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

วิธีการ 
พัฒนาหลักสตูรและการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้อง

                     



๒๑๘ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๒ : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กับอัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชนและพื้นที ่
๑) วิเคราะหป์ัญหาการเรียนรู้
ของนักเรียน 
๒) ออกแบบหลักสูตร และ
วิธีการสอนใหม่ใหส้อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชนและพื้นที ่
๓) พัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา 
๔) สร้างกลไกความร่วมมือใน
พื้นที่ ในการสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษา 
๕) ส่งเสริมให้ครูท าวิจยัเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา 



๒๑๙ 
 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอ านาจเพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ที่แยก

ความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่างๆ 
(Supporter) และด้านการด าเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าที ่ และอ านาจสอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมายเร่งด่วน 
มีข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอ านาจเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และให้สามารถปรับปรุงการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เป้าหมายระยะสั น 
มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับของกระทรวงฯ 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 
 - 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 
มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน ๕๐ ล้านบาท 



๒๒๐ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม  
จัดท าข้อเสนอ 
การปรับปรุงบทบาทหน้าท่ี
และอ านาจทีส่อดคล้องกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม ่

                ศธ. (สกศ. สป. 
สพฐ.) 

๕๐ 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

กระทรวงศึกษาธิการ
มีการแบ่งหน้าท่ีและ
อ านาจที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงาน
นโยบาย หน่วยงาน
การก ากับ หน่วยงาน
การสนับสนุน และ
หน่วยงานการ
ปฏิบัติการ 

มีข้อเสนอการ
ปรับปรุงบทบาท
หน้าท่ีและ
อ านาจที่
สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของ
กฎหมายการศกึษา
แห่งชาติฉบับ
ใหม ่

วิธีการ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์บทบาท
หน้าท่ีและอ านาจของ
หน่วยงานของกระทรวง 
ศึกษาธิการเพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของกฎหมาย
การศึกษาชาติฉบับใหม ่

                     

๒) ประชุมรับฟังผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง 
ระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาบทบาท
หน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน

                     



๒๒๑ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
ในกระทรวงศึกษาธิการ และ
ออกแบบโครงสรา้งองค์
รูปแบบใหม่ตามที่กฎหมาย
การศึกษาบัญญัตไิว้ 
๓) ปรับปรุง แก้ไข หรือยกร่าง
กฎหมายระเบยีบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ใหม่ โดยน าผลจากการศึกษา
และประชุมรับฟังจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมาพิจารณา 

                     

๔) รับฟังความคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญัตริะเบยีบ
บริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ..... และ
ปรับปรุงร่างกฎหมายใหม้ี
ความสมบรูณ์เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ 
เพื่อเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาและน าเข้าสู่
กระบวนการนติิบัญญัติต่อไป 

                     



๒๒๒ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี ๖ : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๕) ประชุมแนวทางการปรับ
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและ
อ านาจใหม่ โดยน ากฎกระทรวง
ว่าการแบ่งส่วนราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการมา
ปรับปรุงแก้ไข 

                     



๒๒๓ 
 

 
 

เรื่องท่ี ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalizationfor 
Educational and Learning Reform) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ
(Digital Learning Reform :National Digital Learning Platform (NDLP)) 

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Learning Platform) หมายถึง ระบบ
การคัดสรร พัฒนา เผยแพร่ ใช้และประเมินคุณภาพสื่อและเทคโนโลยีทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์  
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน และเป็นศูนย์รวมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางท่ีสามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ ทุกเวลา ด้วยกลไกชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 

เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning 
Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน เพ่ือให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์โดยมีเป้าหมายจ าเพาะ ดังนี้ 

(๑) เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่และจะมีการสร้างขึ้นต่อไป  
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ทั้ง เป็นที่รวบรวม
ข้อมูลสื่อการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 

(๒) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้อยู่ในรูปแบบ
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และท่ัวถึง ตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต้องการ
ได้โดยง่าย 

(๓) เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน น าไปสู่การเปิดโอกาสให้
ทุกคนเข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ า และน าแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ ใหม่เข้ามาได้ และมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตลอดจนเป็นเวทีทีม่ีการให้บริการเพ่ือการเรียนรู้ (service) ต่างๆ 

(๔) เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 
อันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู และโรงเรียน  

(๕) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับบทบาทให้เป็น
ผู้อ านวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาล  
ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เป้าหมายเร่งด่วน 

๑) จัดตั้งโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการอ านวยการ  
คณะกรรมการด าเนินงาน และมีผู้รับผิดชอบโครงการ  

๒) วางนโยบายเกี่ยวกับขอบเขต แนวทางและการด าเนินงานของดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ
การเรียนรู้แห่งชาติท าการศึกษา วางหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินงานในการจัดตั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ
การเรียนรู้แห่งชาติท าการรวบรวมข้อมูลสื่อทางการศึกษาที่อยู่ในรูปดิจิทัล เพ่ือคัดเลือกสื่อที่เหมาะสม และ
หาช่องว่างที่มีอยู่จัดท าสื่อเพ่ือการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับสื่อการเรียน และ 



๒๒๔ 
 

 
 

การประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียน ส าหรับวิชาภาษาไทย อังกฤษ จีน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
ทดลองและวิจัยการน าไปใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติและจัดตั้งดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ 

๒) เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม แล้วขยายผลการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ
ไปใช้ทั้งระบบการศึกษา 

เป้าหมายระยะกลาง- ระยะยาว 

  มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ 
Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและน าไปสู่ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ - ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social 
Enterprise และคนทุกช่วงวัยน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและน าไปสู่การเรียนรู้  
ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

๔๐.๕  ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 

 



๒๒๕ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรปูการเรยีนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูด้้วยดจิิทัลแห่งชาติ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม ๑  
จัดท าข้อเสนอให้
กระทรวงศึกษาธิการมี
มาตรการให้ทุกหน่วยงานน า
สื่อดิจิทัลและนวตักรรมที่มีอยู่ 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
รายงานผลต่อ กอปศ.  

                กอปศ. ศธ.  
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

๐.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน า
สื่อดิจิทัลและนวตักรรม
ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ใน
การสนับสนุนการปฏิรูป
การเรยีนรู้ด้วยดิจิทัล : 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  

มีข้อเสนอการน าสื่อ
ดิจิทัลและนวัตกรรม
ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

วิธีการ                      
๑) ยกร่างข้อเสนอฯ 
และรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง  

                     

๒) น าเสนอหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

                     

กิจกรรม ๒ 
น าผลการใช้สื่อดิจิทลัและ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับมาประมวล

                สพฐ. สกอ. 
สอศ. สช. กศน. 
กสทช. มูลนิธิ

๑๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

สื่อดิจิทัลและนวตักรรม
ที่มีอยู่ทั่วไป ไดร้ับการ
ประมวลและน ามาผูก

มีโครงสร้างพื้นฐาน
ของแพลตฟอร์มการ
เรียนรูด้้วยดจิิทัล   



๒๒๖ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรปูการเรยีนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูด้้วยดจิิทัลแห่งชาติ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
และด าเนินการผูกรวมและ
น ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัล 

ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

รวมเพื่อน ามาพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัล   

วิธีการ 
๑) จัดตั้งคณะกรรมการ โดยมี
ผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วม
ด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของแพลตฟอร์มฯ   

                   

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
สมบูรณ์ของแพลตฟอรม์ฯ 
และทดลองใช้ก่อนประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ  

                     

กิจกรรม ๓ ขยายเครือข่าย
แพลตฟอร์มการเรียนรูด้้วย
ดิจิทัลโดยการสรา้งความ
ร่วมมือของภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง (PPP) 

                สพฐ. สป. สกอ. 
สช. กศน. และ
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง  

๓๐ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผู้เรยีน ครู และคนทุก
ช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากร
การเรยีนรู้ และสื่อการ
จัดการเรียนการสอน
รูปแบบต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพสูง ผ่าน
แพลตฟอร์มการเรียนรู้

มีแพลตฟอรม์การ
เรียนรูด้้วยดจิิทัลที่
เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในลักษณะ Social 
Enterprise และคน
ทุกช่วงวัยน าไปใช้



๒๒๗ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรปูการเรยีนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูด้้วยดจิิทัลแห่งชาติ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติได้
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
รวมทั้งไดร้ับการช้ีแนะ 
(Coaching) และแนะ
แนว (Consulting) ให้
สามารถพัฒนาได้อยา่ง
เต็มศักยภาพตามความ
ถนัดและความสนใจจน
สามารถประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างยั่งยืน 

อย่างแพร่หลาย เกดิ
เครือข่ายทั่วประเทศ 
และน าไปสู่การ
เรียนรูต้ลอดชีวิต
และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน
ไทยไปสู่สากล 
 

วิธีการ 
๑) สร้างรปูแบบการขยายผล
โดยสร้างกลไกความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ความร่วมมือจากภาคเอกชน
และรัฐวสิาหกิจมาร่วม
สนับสนุนการด าเนินงาน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรปูการเรยีนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูด้้วยดจิิทัลแห่งชาติ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงนิ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒) ติดตาม ประเมินผล 
ทบทวน ปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพในการ
รับการเปลี่ยนแปลงและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
และยกระดับคณุภาพชีวิตของ
คนไทย  

                     



๒๒๙ 
 

 
 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม 
มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดท า

ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

เป้าหมายเร่งด่วน 
๑) มีข้อเสนอของการบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยปรับย้าย ถ่ายโอน 

ควบรวมและปรับปรุงหน่วยงานที่มีหน้าที่อยู่เดิม 
๒) มีข้อเสนอและแผนปฏิบัติการระบบบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

เป้าหมายระยะสั น 
๑) มีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดศูนย์สารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และสามารถด าเนินการได้ภายใน ๒ ปี) 
๒) มีระบบบูรณาการข้อมูลรายบุคคล ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ผู้เรียน ๒) ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ๓) สถานศึกษา ๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา (อาทิ สทศ. 
สมศ.) 

๓) มีระบบข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษา ทุกระบบการศึกษา สามารถใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุม การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระบบ 

เป้าหมายระยะกลาง - ระยะยาว 
 - 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓. ตัวชี วัด 
ร้อยละความส าเร็จของฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๒.๑) ฐานข้อมูลรายบุคคล นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน 
 ๒.๒) ฐานข้อมูลรายบุคคล ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓) ฐานข้อมูลรายบุคคลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอ่ืน 
 ๒.๔) ฐานข้อมูลทะเบียนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
 ๒.๕) ฐานข้อมูลรายบุคคลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๖) ฐานข้อมูลหลักสูตร 
 ๒.๗) ฐานข้อมูลด้านงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๒๓๐ 
 

 
 

 ๒.๘) ฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
 ๒.๙) ฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษา 
 ๒.๑๐) ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ๒.๑๑) ฐานข้อมูลแผนงานโครงการและงบประมาณการศึกษา 
 ๒.๑๒) ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการศึกษา 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน ๑,๐๐๑.๕ ล้านบาท 



๒๓๑ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม ๑ 
จัดท าระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
(Big Data In Education) 

                ศธ. (สกศ. 
สพฐ. สป. สอศ. 
สช.) กทม. วธ. 
มท. สธ. กก. 
ตร. พม. ดท. 
กห. 
 
 

๑,๐๐0 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

ระบบข้อมลู
และสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
ฐานข้อมูลกลางรายบุคคล 
ได้แก ่
๑) ผู้เรียน  
๒) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
๓) สถานศึกษา  
๔) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ทุกระดับการศึกษาและทุก
ระบบการศึกษา 

วิธีการ 
๑) ศึกษาวิจัยระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา (Education 
Management 
Information System 
: EMIS) 

                     

2) จัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารการศึกษา 
(EMIS) รายบุคคลที่อ้างอิง
จากเลขบัตรประจ าตัว

                     



๒๓๒ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
ประชาชน 13 หลัก ที่เป็น
รูปแบบเดยีวกันของทุก
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
ทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมลูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ข้อมูล (Education Data 
Quality Assessment) ที่
สามารถใช้ในการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนการ
น าเสนอสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนด้านการศึกษา 
๓) วิพากษ์ระบบ
สารสนเทศเพื่อบรหิาร
การศึกษา จากผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมลูสาร
สารสนเทศ ทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 

  
 

                   



๒๓๓ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๔) ปรับปรุงและทดสอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารการศึกษาแห่งชาติ 
ให้ความเห็นชอบ และ
เสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อ
อนุมัติในหลักการร่าง
กฎหมาย เพื่อจะได้น าเข้า
กระบวนการพิจารณาของ
นิติบัญญตัิต่อไป 

                     

๕) บังคับใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อบรหิาร
การศึกษา 

                     

๖) ส่วนราชการที่จดั
การศึกษาส่งมอบข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ ตาม
กฎหมายที่ก าหนด 

                     

กิจกรรม 2 
จัดท ากฏหมายการบริหาร
ข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

                ศธ. (สกศ. 
สพฐ. สป. สอศ. 
สช.) กทม. วธ. 
มท. สธ. กก. 

๑.๕ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ประกาศ
กฏหมายการ
บริหารข้อมลู

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดท ากฎหมายการบริหาร
ข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา 



๒๓๔ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
 
 
 
 
 
 

ตร. พม. ดท. 
กห. 
 
 

และสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

๑) ประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวทาง
ให้สถานศึกษารวบรวม เก็บ
รักษา ใช้ประโยชน์ ส่งมอบ
และรายงานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการศึกษาแก่
ส านักงาน และหน่วยงาน
ของรัฐ 
๒) ประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลในความ
ครอบครองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

วิธีการ 
1) ยก (ร่าง) กฎหมายการ
บริหารข้อมลูและ
สารสนเทศทางการศึกษา 
เพื่อให้หน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจในการ

                     



๒๓๕ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
บริหารจดัการข้อมลูและ
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการ
เข้าถึงข้อมูลรายบคุคล ให้
สอดคล้องกับแนวทางที่
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติก าหนดไว ้
2) รับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) กฎหมายเกีย่วกับ
การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศจากผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมลูและ
สารสนเทศ และปรับแก้ 
เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ ให้
ความเห็นชอบ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติใน
หลักการร่างกฎหมาย เพื่อ
จะได้น าเข้ากระบวนการ

                     



๒๓๖ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
พิจารณาของนิติบญัญตัิ
ต่อไป 
3) จัดโครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อน า
อัตราก าลัง การถ่ายโอน 
ควบรวมหรือปรับปรุง
หน่วยงานท่ีมีอยู่ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่
กฎหมายก าหนดและมีการ
บริหารจดัการเป็นอิสระใน
ก ากับของ
คณะกรรมการนโยบายฯ 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

 
 

 



๒๓๗ 

 

 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗.๓ : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy)
ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how 
to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้
กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

๑. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เป้าหมายรวม  
คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและระบบดิจิทัลได้

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

เป้าหมายเร่งด่วน 
มีการจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 

เป้าหมายระยะสั น 
ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก 

อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ครอบคลุมการเข้าถึง ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การตีความ การประเมินคุณค่า ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเลือกรับและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อ ข่าวสาร และสื่อสาร
อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันตนเอง โดยค าถึงผลกระทบต่อผู้ อ่ืนและสังคมโดยรวม รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จาก 
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยค านึงถึงคุณ โทษและผลกระทบที่ 
จะเกิดต่อผู้อื่นและสังคม 

เป้าหมายระยะกลาง-ยาว 
  คนไทยทุกช่วงวัยมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะสั้น  ภายในปี ๒๕๖๔ 
ระยะกลาง-ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ป ี

๓. ตัวชี วัด 
ร้อยละของคนไทยมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมากเหมาะสมส าหรับ

แต่ละช่วงวัย 
๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

วงเงิน ๑๓๖.๒ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย



๒๓๘ 
 

 
 

๕. ขั นตอนการด าเนินการ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๓ : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส้ื่อ (media 
literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learninghow to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีส่ะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกีย่วกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเ์น็ต  
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
บาท 

แหล่งเงิน 
เป้าหมาย ตัวชี วัด 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
กิจกรรม ๑  
การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการ
เสรมิสร้างสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน 

                ศธ. (สกศ. 
กศน. สพฐ.) 
ดท. สพร. 
สพรอ. สวทช. 
กสทช. ก.ป.ส.  

๒.๒ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีข้อเสนอว่าด้วย
การเสริมสร้าง
ทักษะการรู้ดจิิทัล
และการรู้เท่าทัน
สื่อของประชาชน 

การจัดท า 
ข้อเสนอฯ  
แล้วเสร็จ 

วิธีการ                      
๑) ก าหนดสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ 
(Digitaland media literacy) 
ที่ปรับตามความจ าเป็นใน 
แต่ละช่วงวัยท่ีเหมาะสม  

                     

๒) ยกร่างข้อเสนอว่าด้วยการ
เส ริ มสร้ า งสมรรถนะด้ าน
ดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน 

                     

กิจกรรม ๒ มีการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อ 

                ศธ. (สกศ. 
กศน. สพฐ.) 
ดท. สพร. 
สพรอ. สวทช. 
กสทช. ก.ป.ส.  

๖๗ งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีการบูรณาการ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการ
เสรมิสร้าง
สมรรถนะ 

 



๒๓๙ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๓ : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส้ื่อ (media 
literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learninghow to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีส่ะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกีย่วกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเ์น็ต  
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
บาท 

แหล่งเงิน 
เป้าหมาย ตัวชี วัด 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
ด้านดิจิทัลและ
การรู้เท่าทันสื่อ 

วิธีการ                      
๑) ก าหนดแผนการเสริมสร้าง
สมรรถนะฯ (Roadmap)  

                     

๒) รวบรวมสื่อ เกี่ยวกับ
สมรรถนะด้านดิจิทัล และ 
การรู้เท่าทันสื่อท่ีมีอยู่ โดยเน้น
ทางด้านการใช้ประโยชน์  
แยกแยะสื่อปลอม และการ
รับมือ/ป้องกันตัวจากภัยที่
อาจเกิดขึ้น 

                     

๓) จัดท าคู่มือความรู้เกี่ยวกับ
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อ ส าหรับผู้ปกครอง 
นักเรียน วัยท างาน ผูสู้งอาย ุ

                     

๔) จัดการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ และออฟไลน์ ให้
เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม 

                     



๒๔๐ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๓ : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส้ื่อ (media 
literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learninghow to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีส่ะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกีย่วกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเ์น็ต  
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
บาท 

แหล่งเงิน 
เป้าหมาย ตัวชี วัด 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
๕) พัฒนาแอพลิเคช่ันที่
สามารถให้ความรู้ และพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้กับผู้ปกครอง
และครไูด้อยา่งต่อเนื่อง  

                     

๖) ด าเนินงานร่วมกันกับศูนย์
การเรยีน และศูนย์ดิจิทลั
ชุมชน ในการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลให้กับประชาชน เน้น
กลุ่มผูสู้งอาย ุ

                     

กิจกรรม ๓ มีการประเมิน
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อของคนไทย 

                ศธ. (สกศ. 
กศน. สพฐ.) 
ดท. สพร. 
สพรอ. สวทช. 
กสทช. ก.ป.ส.  

๖๗ งบประมาณ
แผ่นดิน 

ประชาชนในวัย
เรียนและ
ผู้สูงอายุมรีะดับ
สมรรถนะด้าน
ดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่ออยู่ใน
ระดับดีมาก 

ร้อยละ ๖๐ ของ
ประชาชนในวัย
เรียนและผูสู้งอายุ
มีระดบัสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและ
การรู้เท่าทันสื่ออยู่
ในระดับดมีาก 

วิธีการ                      
๑) จัดท าแบบประเมินและ
คู่มือการประเมินระดับ
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อของคนไทย ท่ีมี

                     



๒๔๑ 
 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๓ : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส้ื่อ (media 
literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learninghow to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีส่ะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกีย่วกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเ์น็ต  
 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

กิจกรรม ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน 
บาท 

แหล่งเงิน 
เป้าหมาย ตัวชี วัด 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   
รูปแบบหลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา เช่น 
การตอบค าถาม Q&A ผ่าน 
QR Code ตามป้ายรถเมล์ 
หรือ รถไฟฟ้า เกมวดั
สมรรถนะออนไลน์ เป็นต้น 
โดยบรรจุหรือใช้แอปพลิเคช่ัน
ในกิจกรรม ๒ วิธีการที่ ๕ เป็น
เครื่องมือ 
๒) น าร่องการประเมินระดับ
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อของคนไทยแต่ละ
ช่วงวัย  และทบทวนแก้ ไข 
ปรับปรุง 

                     

๓) ประเมินระดับสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและการรูเ้ท่าทันสื่อ
ของคนไทยทุกช่วงวัย เป็น
ระยะ  

                     



๒๔๒ 
 

 
 

อภิธานศัพท์ 
 
ก.ค.ศ.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.ป.ส.  กรมประชาสัมพันธ์ 
ก.พ.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
กก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กค.  กระทรวงการคลัง 
กยศ.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 กศจ.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
กศน.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 กสทช.  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
กสศ.  ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 กอปศ.  คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
ดศ.  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ตร.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พม.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 มท.  กระทรวงมหาดไทย 
รง.  กระทรวงแรงงาน 
วท.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วธ.  กระทรวงวัฒนธรรม 
ศธ.  กระทรวงศึกษาธิการ 
สกศ.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
สกสค.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สกอ.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สคช.  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
สคบศ.  สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สงป.  ส านักงบประมาณ 
สช.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สทศ.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สธ.  กระทรวงสาธารณสุข 
สป.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 สปสช.  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สพฐ.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สพร.  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 สพรอ.  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 



๒๔๓ 
 

 
 

สมศ.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
สสวท.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สสส.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
สอศ.  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
อก.  กระทรวงอุตสาหกรรม 
อปท.  องค์กรปกครองท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
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สรุปความคิดเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 
ตามที่คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเห็นควรให้มีการสอบถามความคิดเห็นต่อร่าง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (www.onec.go.th) และเว็บไซต์คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
(www.thaiedreform.org) นั้น จากการรวบรวมข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นพบสถิติที่ส าคัญ ดังนี้   

 จ านวนการอ่านเอกสาร ๙๖๙ ครั้ง   
 มีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน ๑๐๙ คน 
 สรุปสาระส าคัญของความคิดเห็นจ าแนกตามเรื่อง ดังนี้   

๑. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง 

๑.๑ การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กฎหมายฉบับรองนอกจากสนับสนุนประเด็นหลักๆ แล้ว ควรระบุแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติ
และกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบในการน า พ.ร.บ. และกฎหมายลูกต่างๆ ด้วย 

 เห็นด้วยกับการปรับปรุง พ.ร.บ. การศึกษา แต่ควรรับฟังความคิดเห็นส่วนมากโดยเฉพาะ 
คนที่มาจากภาคการศึกษา เพราะเป็นบุคคลฝ่ายปฏิบัติและผู้ได้รับผลกระทบและต้องการผู้ที่เข้าใจการศึกษามา
เป็นผู้น าในการปฏิรูป 

 การปฏิรูปการศึกษาไทยให้ส าเร็จนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน
สังคมขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะปฏิรูปเนื้อหา หลักสูตรและโครงสร้างต่างๆ ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป การเปลี่ยนรัฐบาล
เองก็ส่งผลให้นโยบายทางการศึกษาขาดเสถียรภาพ หากจะปฏิรูปการศึกษา สังคมเราต้องเป็นประชาธิปไตย
ก่อน เพราะเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมเป็นกระจกสะท้อนระบบการศึกษาที่ล้มเหลว 

 ประเด็นปฏิรูปควรมีความชัดเจนจากจุดเริ่มต้นคือ การปรับบทบาทของหน่วยงานที่ท าหน้าที่
เชิงนโยบาย (Policy) หน่วยงานเชิงก ากับดูแล (Regulator) หน่วยงานเชิงสนับสนุนส่งเสริม (Promoter) และ
หน่วยปฏิบัติ (Operator) ซึ่งจะมีการแบ่งแยกบทบาท ภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน น าไปสู่
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้สอดรับกับสภาพหน่วยงานต่างๆ และสร้างความเป็นเอกภาพใน  
การปฏิรูป 

 เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

 ควรมีนโยบายสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนอย่างจริงจัง ทั้งด้านการด าเนินกิจการและการ
พัฒนาครูและบุคลากร ตลอดจนการนิเทศติดตามก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอ   

 ควรมีนโยบายดูแลสถานศึกษาเอกชนทั้งขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ทั้งที่ พ่ึงตนเองได้และยัง
พ่ึงตนเองไม่ได้ให้ทั่วถึง โดยมีแนวคิดว่าถ้าเอกชนจัดการศึกษาได้ดี  รัฐก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับ
อาคารสถานที่ เงินเดือนครู บุคลากร และสวัสดิการซึ่งจะติดตามมาอีกเป็นจ านวนมาก 

http://www.thaiedreform.org/


๒๔๖ 
 

 
 

 ควรเพ่ิมเติมการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมว่า ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์กับของสถาบันการพลศึกษา ให้ปรากฏใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติด้วย เพ่ือให้สถาบั นบัณฑิต 
พัฒนศิลป์สามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 ควรมีกลไกควบคุมให้ พ.ร.บ. มีประสิทธิภาพครบวงจรให้สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติพร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การจัดท า แก้ไข ปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หรือ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยความ
เจริญก้าวหน้าของครู ซึ่งบทบัญญัติ (วิทยฐานะครู) ต้องสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาในหมวด ๔ ของ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งที่ผ่านมากฎหมายการศึกษา กับ กฎหมายการบริหารงาน
บุคคล ไปคนละทาง จึงเป็นสาเหตุท าให้การปฏิรูปการศึกษาครั้งก่อนล้มเหลว และการปฏิรูปครั้งนี้ ความ
เจริญก้าวหน้าของครู ต้องผูกติดกับคุณภาพผู้เรียนที่เป็นองค์รวม 

 ควรเพ่ิมเติมเรื่องของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ มากมาย 

๑.๒ การร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

 ไม่เห็นด้วยกับให้เอกชนเข้ามีมีบทบาทกับการท าหลักสูตรหรือกฏหมายการศึกษา แต่ควร
สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถหรือสนใจในเรื่องเดียวกับเอกชนนั้นๆ มากกว่า 

 การจัดการศึกษาบนฐานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
รัฐและเอกชน 

 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และงบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากภาครัฐควรครอบคลุมถึงเด็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 
ส่วนเรื่องระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษา ควรมีการจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุก
สายวิชาชีพและสามารถใช้ได้จริง 

 ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนให้สามารถจัดการการศึกษา หรือ 
การบริการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ เพ่ือกระจายอ านาจ และบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมรวมถึง  
การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๓ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รองรับพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ต้องการให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย เพ่ือพัฒนา
ความเป็นมนุษย ์

 ควรก าหนดวิธีการให้คนในท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ มีโอกาสในการเข้าถึง digital/media 
literacy 



๒๔๗ 
 

 
 

 digital literacy และ Media literacy มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาเช่นกันจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ควรเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับ ผ่านหลักสูตรสร้างสรรค์  
การเรียนการสอนสร้างสรรค์ และผู้บริหารการศึกษาสร้างสรรค์ และควรมีกรอบคุณลักษณะของเด็กไทยใน
อนาคตอย่างชัดเจน หรือก าหนดค่านิยมเด็กไทยยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

 การจัดการศึกษาทุกระดับควรจัดเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
สังคม และประเทศชาติ ต้องจัดเป็นรายวิชาไว้ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความชอบ ความถนัด ความสนใจใฝ่รู้  
และเมื่อเรียนรู้และผ่านการวัดผลและประเมินผลรายวิชาแล้ว จึงเทียบกับหลักสูตรสาขาวิชาว่า ผู้เรียนคนนั้น
ควรจะจบหลักสูตรอะไร สาขาวิชาอะไร จึงจะเป็นการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลอย่างแท้จริง 

 ควรเพ่ิมเติมในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ หรือบุคคลวัยเกษียณอายุราชการที่อยู่ใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆ ได้มีพ้ืนที่ในการถ่ายทอดทักษะ ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญ หรือวิชาชีพที่เป็นประโยชน์
ให้แก่คนในชุมชนและผู้อ่ืน รวมถึงได้รับโอกาสในการส่งเสริมความรู้ และทักษะใหม่ๆ โดยต้องอาศัยเครือข่าย
ความร่วมมือจากองค์กรส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างช่องทาง  
การจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 เห็นด้วยกับเรื่องการขับเคลื่อนการจัดการศึกษารองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต แต่
อาจจะเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะเรื่อง Digital literacy ซึ่งตามความหมายแล้วนั้น คือ “ทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน 
หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ” เพราะ
ไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีก าลังซื้อ อาจจะตามมาด้วยภาวะหนี้สิน 

๑.๔  การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ควรก าหนดให้ รัฐต้องจัดให้มีครูที่ปฏิบัติการสอนประจ าโรงเรียนครบทุกชั้นเรียน หรือ  

ครบกลุ่มสาระ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องยุบหรือปิดโรงเรียนทันที ในส่วนกรณีโรงเรียนขนาดเล็กต้องมี
นักเรียนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คน หากมีจ านวนไม่ถึงสมควรต้องปิด 

 รัฐต้องจัดสรรบุคลากรลูกจ้างประจ าให้สถานศึกษาครบทุกแห่งเพ่ือสนับสนุนภาระกิจการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ (ภายใน ๓ ปี) 

 รัฐต้องจัดครูให้ครบชั้นเรียนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายใน ๓ ปี) 
๑.๕ อ่ืนๆ 

 ควรโอนงบค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนด าเนินการตามเดิม เพ่ือความสะดวกในการบริหาร
จัดการ เนื่องจากพบปัญหาว่าเมื่อเปิดเรียนแล้วทางโรงเรียนยังไม่ได้รับงบค่าอาหารกลางวันท าให้กระทบต่อ  
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน ส่วนอาหารเสริม (นม) ควรให้โรงเรียนโดยตรง จะท าให้โรงเรียนบริหาร
จัดการได้สะดวกเกิดการแข่งขันที่มากข้ึนและกระจาย ไม่ผูกติดกับบริษัทหรือผู้ค้าเพียงกลุ่มเดียวมากเกินไป 

 งานอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมี
ค่อนข้างมาก ท าให้ครูและนักเรียนมีเวลาในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
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 ประเทศไทย มีการเรียนที่เน้นการท่องจ า หลายวิชาไม่ได้ถูกน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น  
เคมี ควรมีวิชาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เช่น การวางแผนด้านการเงิน การด ารงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นการประกอบอาชีพ ตามความสนใจของนักเรียน 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่เป็นเอกภาพ มีหน่วยงานจัดการศึกษาหลายสังกัด 
การควบคุมคุณภาพแต่ละสังกัดมีความหลากหลาย ควรมีคณะกรรมการกลางในการควบคุมคุณภาพโดย
คณะกรรมการนี้มาจากทุกสังกัด และควรมรคณะกรรมการจากสถาบันผลิตครูและสถาบันที่เ กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการนี้จะมี ๒ ระดับ คือ ส่วนกลาง และจังหวัดท าหน้าที่ควบคุมภาพใน
จังหวัดโดยวิธีการที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

๒. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับเด็กตั้งแต่ ๒ - ๔ ปี 

และให้ โรงเรียนสังกัด สพฐ. รับเด็กต่อจาก ศพด. คือ นักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓ อย่าให้เกิดการรับเด็กทับซ้อนกัน 
 เด็กเล็กท่ีอายุไม่ถึงห้าปีไม่ควรสอนเนื้อหาสาระ ควรให้เล่นและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน

เท่านั้น 
 นโยบายการรับเด็กควรมีความชัดเจนต่อเนื่่อง ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย  เพราะจะกระทบต่อ

เด็กและโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนขาดผู้เรียน เพราะผู้ปกครองย้ายนักเรียนไปเรียนในตัวอ าเภอ ท าให้โรงเรียน
มีขนาดเล็กลง 

 ควรเสนอความเชื่อมโยงให้เห็นวงจรการพัฒนามนุษย์ตั้งแต่ต้นน้ า (เด็กเล็ก) จนกระทั่งเข้าสู่
ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และวัยท างาน ในลักษณะองค์รวม 

 ควรก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศ ระบบกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เอ้ือต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน 

 ประเด็นเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ควรครอบคลุมถึงเด็กที่บิดาหรือมารดา หรือทั้ง
บิดามารดาเสียชีวิตเนื่องจากภาวะสงคราม การก่อจราจล เหตุสาธารณภัย หรือถูกควบคุมในเรือนจ าเนื่องจาก
ต้องค าพิพากษาคดีอาญาให้จ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก และรวมถึงเด็กได้รับผลกระทบจากการหย่าร้างของ
บิดามารดา 

  ระบบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ป.๑ นั้น ควรเป็นแบบแผนและแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งประเทศ ให้เด็กที่มีความพร้อมได้เรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาไปยังสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาเอกชน 

 การเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่เก็บค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กปฐมวัยควรก าหนดให้ชัดเจนถึงเกณฑ์ฐานะ
ทางครอบครัวของเด็ก และควรท าให้เกิดความโปร่งใส 

 ควรมีแนวทางประเมินศักยภาพเด็กนักเรียนที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น เด็ก อนุบาล ๓ ต้อง 
อ่านประโยคท่ีประกอบด้วยค าอ่านง่ายๆ ได้ เช่น ฉันอาบน้ า วันนี้เป็นวันศุกร์ เป็นต้น และการประเมินศักยภาพ
ด้านการปฏิบัติ เช่น อาบน้ าและแต่งตัวเองได้ สื่อสารสิ่งที่ครูบอกให้แก่พ่อแม่ได้ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ปกครองจะได้
เป็นส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กับโรงเรียนด้วย 

  เห็นด้วยกับการปฏิรูป เเต่ยังมีข้อขัดเเย้งการคัดนักเรียนเด็กเข้า ป.๑ ควรระบุให้ชัดเจนว่า 
คัดเด็กที่พร้อมเลื่อนชั้น เเต่เด็กท่ียังไม่พร้อมต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อน เเละมีข้อเสนอว่าเด็กอนุบาลควร
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เน้นประสบการณ์มากกว่าการอ่านเขียน เเละเห็นด้วยกับการเชื่อมรอยต่อระหว่างอนุบาลขึ้นไปสู่ ป.๑ เเละควร
อบรมให้ความรู้ครูผู้ดูเเลให้มีความรู้เรื่องเด็กพิเศษ จะได้ช่วยการคัดกรองเเละปูพ้ืนฐานให้เขาตั้งเเต่เริ่มต้นวัย 
เเละควรมีการสร้างความตระหนักรู้เเละทัศนคติที่ดีต่อเด็กๆ ผู้เป็นอนาคตของชาติ 

  ควรมีระบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องต่าง และควรมีการชี้แจงและท าความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และนักเรียน  

  ควรมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องต่างๆ
รวมทั้งการส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษโดยไม่ทอดทิ้ งนักเรียนทั่วไปและไม่ท าให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องและมีความสามารถพิเศษรู้สึกแปลกแยกแตกต่างจากผู้อ่ืน 

  ประเด็นนักจิตวิทยาโรงเรียน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางจิตวิทยาในการจ าแนก
เด็กผิดปกติ เพราะปัจจุบันมีแต่ครูแนะแนว ให้ค าปรึกษา แต่ไม่สามารถท าแบบทดสอบ (test) ได ้

๓. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
 ควรแบ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ า เช่น เด็กด้อยโอกาสที่มาจากครอบครัว

ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กพิการทุพพลภาพ เด็กท่ีมีปัญหาด้านจิตใจ ฯลฯ และ
ควรระบุแนวปฏิบัติและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

 ควรท าให้สถานศึกษาแหล่งการศึกษาแบบไม่เก็บค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริง คนจนมีโอกาสเข้าถึง
แบบไม่มีเงื่อนไขและมีสิทธิ์เลือกเรียนได้ตามความสามารถ 

 ควรเพ่ิมสถานศึกษาที่รับเด็กที่มีความพิการ มีความสามารถพิเศษ หรือที่ต้องการดูแลเป็น
พิเศษเพ่ิมข้ึน หรือมีมาตรการสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชน ยินดีที่จะรับเด็กเหล่านี้ด้วย 

 ให้ภาคเอกชน เข้ามาด าเนินการจัดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ และส่งเสริม
งบประมาณ ให้โรงเรียนเอกชนให้ได้รับเทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล 

 ควรมีแนวทางที่จะให้เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีทักษะทางด้านอาชีพ เพ่ือให้สามารถต่อยอดในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลัง
พ้นโทษแล้ว 

 ให้มีสถานศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลความสามารถพิเศษ และบุคคลต้องการความดูแล
พิเศษโดยเฉพาะในทุกจังหวัดให้ครบ รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันตามความต้องการจ าเป็น ไม่ควร
ให้น ามาเรียนร่วมกับเด็กปกติ 

 ควรก าหนดมาตรการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ถ้าไม่ห่างไกลกันมาก ควรยุบรวม  
หรืออาจบริหารแบบโรงเรียนแม่เหล็ก คือ ให้มีผู้อ านวยการโรงเรียนในโรงเรียนหนึ่งที่มีความพร้อม  
ไม่จ าเป็นต้องมีผู้อ านวยการทุกโรงเรียน 

 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทุนการศึกษาของนักเรียนผู้มีฐานะยากจน เป็นสิ่งที่เหมาะสม
แต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กสร้างรายได้ด้วยตนเองเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน 
ทั้งยังเป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตามความต้องการผู้ประกอบการผู้มีหัวคิดสร้างสรรค์  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 เห็นด้วยกับการสอบบรรจุและแต่งตั้งครูให้กระจายไปในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู รวมถึง
การมีระบบจูงใจให้กับครูเหล่านั้น ตลอดจนการที่ท าให้ครูและผู้เรียนได้เข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการอย่าง
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เพียงพอ เพราะการที่มีครูกระจายไปอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครูจะท าให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากครู
ที่มีความช านาญจากสาขาวิชาที่หลากหลายเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ควรมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษานอกระบบ ที่ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการมีงานท า มีหลักสูตรรองรับและได้รับวุฒิทางการศึกษาที่สามารถน าไปสมัครงานในหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ได้ พร้อมทั้งให้โอกาสในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 

๔. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
๔.๑ การผลิตและการคัดกรองครู 

 เน้นที่คุณภาพของสถาบันผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ให้ผลิตบัณฑิตและมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

 ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกเด็กที่จะเข้ามาเรียนครู เพราะครูคือ “ผู้สร้าง” ควรให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ คัดกรองทัศนคติ สุขภาพจิต อุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่โกง เข้าใจจิตวิทยาเด็ก
อย่างถ่องแท้ มีความอดทน และมีการสนับสนุนสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ 

 สถาบันผลิตครู ควรพัฒนาเรื่องของวินัย จรรยาบรรณของวิชาชีพครู มิใช่ให้ผู้จะมาเป็นครู
ออกมาเรียนรู้เรื่องวินัยของครู หรือจรรยาบรรณของครูเมื่อออกมาเป็นครูแล้ว 

 กรณีครูยังต้องท างานธุรการ พัสดุด้วย หลักสูตรการผลิตครูควรให้ความรู้ดังกล่าวแก่บัณฑิตด้วย  
 ระบบมีความซับซ้อน มีหลายมิติที่เป็นปัญหา และไม่สร้างให้เกิดความเชื่อม่ันต่อวิชาชีพ 
 การผลิตครู ไม่ควรเน้นวิชาการเท่านั้น ควรเน้นการบ่มเพาะจิตวิญญาณและอุดมการณ์  

ความเป็นครูเป็นส าคัญ และควรเน้นผลิตครูแต่ละระดับ/ประเภทเฉพาะทาง ดังนี้ 
๑) ครูระดับก่อนประถมศึกษา เน้นการพัฒนาเด็กตามหลักสูตรปฐมวัย 
๒) ครูระดับประถมศึกษา เน้นสอนได้ทุกวิชาตามหลักสูตร 
๓) ครูระดับมัธยมศึกษา เน้นตามสาขาวิชาเอก 
๔) ครูการศึกษาพิเศษ 
๕) ครูอาชีวศึกษา 
โดยใช้เวลาเรียน ๔ ปี และมีแนวทางในการก าหนดหลักสูตร ดังนี้ 
แบบที่ ๑  ภาคทฤษฎี ๓ ปี  และภาคปฏิบัติ ๑ ปี (ภาคเรียนที่ ๑ ครูผู้ช่วยสอน และภาค

เรียนที่ ๒ สอนจริง) 
แบบที่ ๒  ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ สังเกตการณ์สอนในโรงเรียน ๑ วัน/สัปดาห์ (มี PLC วันศุกร์) 
     ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ สังเกตการณ์สอนในโรงเรียน ๒ วัน/สัปดาห์ ส ารวจตัวเองว่า

พร้อมเป็นครูหรือไม่ โดยให้โอกาสเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชาได้ 
     ปีที่ ๓ เป็นครูผู้ช่วยสอน  ๒ วัน/สัปดาห์ 
     ปีที่ ๔ ฝึกสอนจริง 

 การปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้เหลือระยะเวลา ๔ ปี แสดงว่า เด็กมีเวลาเพียง ๓ ป ี
ในการเรียนเนื้อหา เพราะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ ปี ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสามารถเรียนเนื้อหา
ทั้งหมดภายใน ๓ ปีหรือไม่ รวมทั้งในช่วงเวลา ๓ ปี ยังต้องเข้าโรงเรียนเพ่ือท าความเข้าใจกับระบบของโรงเรียนด้วย 



๒๕๑ 
 

 
 

 อาจารย์ที่เป็น Coach ในมหาวิทยาลัยต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่สอน และผลงานให้เป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งครูที่เป็น Coach ในสถานศึกษาที่ฝึกสอนให้สามารถน ามา
เป็นภาระงานในการขอเลื่อนวิทยฐานะได้ 

 การระบุว่าอาจารย์ที่สอนในสถาบันผลิตครูมีประสบการณ์สอนในสถานศึกษานั้ น ควร
พิจารณาว่ามีบุคคลกลุ่มนี้มากน้อยเพียงใด เพียงพอต่อการผลิตครูหรือไม่ ดังนั้นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยที่
ไม่เคยสอนในสถานศึกษา จะหมดสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ 

 เห็นด้วยกับการมีความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กับคณะอ่ืนๆ ใน 
การผลิตครู โดยเฉพาะทางด้าน STEM ทัศนศิลป์ ดนตรี-นาฏศิลป์ และพลศึกษา 

 ให้สถาบันผลิตครูสามารถเลือกได้ว่าจะผลิตครู ๕ ปี ซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพครูทันที หรือ
ผลิตครู ๔ ปี และต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง 

 ให้มีการผลิตครูระบบปิด เป็นเวลา ๖ ปี ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีการตรวจสอบหลักสูตรอย่าง
เคร่งครัด อาจมีหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท  

 ควรมีฐานข้อมูลการผลิตและอัตราก าลังครูในแต่สาขาวิชา เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งใน  
การวางแผนผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งให้มีอัตราการใช้ครูอย่างครบวงจร ทั้งครูในระบบ และนอกระบบ มี 
การส ารวจสาขาท่ีขาดแคลน และประสานสถาบันอุดมศึกษาให้ร่วมผลิตครูให้สอดคล้องกับอัตราก าลัง และผลิต
ครูอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 

 ควรการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รวมทั้งการผลิตครูการศึกษาพิเศษ เนื่องจากใน
ปัจจุบันพบว่าเด็กที่มีความบกพร่อง เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน แต่จ านวนครูด้านการศึกษาพิเศษยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณผุ้เรียนในกลุ่มนี้ที่เพ่ิมข้ึน 

 กลไกและระบบที่จะให้ได้มาซึ่งครูดี และเก่ง ต้องมาจากการบูรณาการการท างานของ
ผู้บริหาร ให้เวลาครู ให้เวลาผู้ เรียนพัฒนาฐานความรู้ เดิมให้เพียงพอต่อการต่อยอดความรู้ใหม่ และ 
การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างครู บวกด้วยงบประมาณรายหัวของผู้เรียน 

 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย สถาบันผลิตครูต้องพิจารณาให้
ทั่วถึงว่าครูหนึ่งคน สามารถไปท างานในจุดใดได้บ้าง รูปแบบงานส าหรับครูในสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ศูนย์เด็กเล็ก มีระบบการท างานอย่างไร เป็นต้น 

 ระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนครูควรมีโอกาสได้ท างานในโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนทางเลือกอ่ืนๆ ไม่สอนเฉพาะในคณะหรือสาขาเท่านั้น และควรมีการท างาน
เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ เช่น อาจารย์แพทย์ที่เป็นทั้งแพทย์และเป็นทั้งครูในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือฝึกฝน
ประสบการณ์ เกิดความคิดใหม่ๆ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพ่ือถ่ายทอดต่อให้กับนิสิต ส่วนระดับประถมศึกษา 
ควรมีการก าหนดวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่ง และอีกสองวิชาเป็นวิชาที่นิสิตสามารถเรียนควบคู่กัน และฝึกฝนให้
เกิดความเชี่ยวชาญ นิสิตครูในระดับประถมศึกษานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน มิใช่เพียง
ความรู้ แต่รวมถึงคุณลักษณะที่ดีงามต่างๆ จ าเป็นต้องมาควบคู่กัน  

 การรับนักศึกษาจ านวนมากเข้ามาเรียนครูท าให้อัตราส่วนค่อนข้างล้น แต่กลับไม่พอส าหรับ
โรงเรียนต่างจัหวัด เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่กระจุกตัวกันในเมืองใหญ่ เนื่องจากได้รับโอกาสในการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาตนมากกว่าการไปอยู่ในเมืองขนาดเล็ก 
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 เห็นด้วยอย่างมากกับการให้ฝึกวิชาชีพตั้งแต่ปีแรกๆ ของการเรียน เพราะถ้านักศึกษาค้นพบ
แล้วว่าไม่เหมาะกับคณะนี้ ไม่อยากเป็นครู ก็สามารถใช้เวลาในการเดินทางสายอ่ืนได้ทัน การฝึกในชั้นปีสุดท้าย
มีตัวแปรหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อมการฝึกที่ไม่ดี  เจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ต้องปล่อยเลยตามเลยไป ส่งผลต่อ
การตัดสินใจไม่ประกอบอาชีพครู  สิ่งเหล่านี้เมื่อฝึกในปีสุดท้าย แล้วตัดสินใจไม่เป็นครู ท าให้เสียเวลาและเสีย
ทรัพยากรไปค่อนข้างมาก 

๔.๒ การพัฒนาวิชาชีพครู 
 การพัฒนาครู ควรเน้นให้มีความศรัทธาต่อวิชาชีพครูและมีจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ครูมีบทบาทในการก าหนดนโยบายการศึกษาและการติดตาม
ประเมินผลนโยบายการศึกษา 

 มีการก าหนดขอบเขต คุณสมบัติ ประสบการณ์ของผู้ที่จะมาประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 

 การสอนของครู ควรเน้นให้ตรงสาขาท่ีจบมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และ
เกิดความช านาญในศาสตร์วิชาเฉพาะของตนเอง 

 ลดภาระงานของครู ทั้งงานเอกสาร และการอบรม เพ่ือให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมากขึ้น 

 การสอบบรรจุครูต้องด าเนินการตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด มีมาตรฐาน เน้นการเป็นคนพื้นที่
จะได้อยู่พัฒนาโรงเรียนในบ้านเกิดของตน โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร ไม่ใช้โรงเรียนเป็นทางผ่าน  

 การก าหนดบางสาขาวิชาให้ไม่จ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ท าให้เกิดปัญหาครูสอนไม่
เป็น/ผู้ที่ไม่จบครูควรเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนประสบการณ์หรือการสะสมประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพ่ือให้
เป็นครูได ้

 ควรมีครูทุกสังกัด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินวิทยฐานะเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การพัฒนา ส่วนผู้ยังไม่ได้วิทยฐานะให้ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณอุดหนุน รวมทั้ง การฝึกอบรมครูควรมี 
การจัดการที่เป็นระบบเนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการอบรมครูต้องขาดการสอน 

 ครูที่มีผลงานดี ควรมีการสร้างขวัญก าลังใจในรูปแบบเงินวิทยพัฒน์หรือการศึกษาดูงาน  
(ในประเทศและต่างประเทศ) 

 ต าแหน่งที่ควรมีวิทยฐานะ คือ ต าแหน่งที่ท างานวิชาการ ได้แก่ ครู และศึกษานิเทศก์ ส่วน
ต าแหน่งบริหารสถานศึกษา และบริหารการศึกษา ควรเป็นต าแหน่งตามโครงสร้าง โดยควรแก้ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ที่ระบุเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน  ซึ่งโดยหลักการ ให้กับผู้บริหาร  แต่กลับให้คนที่มีวิทยฐานะ
ด้วย ท าให้เกิดเป็นปัญหาภาวะการเงินการคลังของประเทศ 

 ระบบเลื่อนวิทยฐานะ ควรพิจารณาตามความสามารถในการสอนด้วย มิใช่ผลงานหรื อ
เอกสารเพียงอย่างเดียว เพราะระบบเช่นนี้อาจบังคับให้ครูสนใจเพียงแต่สร้างผลงาน หรือใช้เวลากับเอกสาร
เลื่อนวิทยฐานะมากเกินไป จนจ าใจต้องละเลยการสอนนักเรียนในห้อง 

 ควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ตามบริบทที่เป็นจริง ในต าบล หรืออ าเภอนั้น   
โรงเรียนใดรักษามาตรฐานได้ ก็มีโควต้าการขอวิทยฐานะ แต่ถ้าต่ ากว่ามาตรฐาน ให้เข้าสู่มาตรการคงวิทยฐานะ 
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 ควรมีเกณฑ์ให้ครูสามารถลาเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่หยุดขั้นเงินเดือน เพ่ือศึกษาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

 ให้ครูได้พัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ ไม่จ ากัดเฉพาะในสถาบันพัฒนา แต่ให้ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตน เพ่ืออยู่อย่างนับถือตนเอง เห็นความส าคัญของวิชาชีพ 

 ชั่วโมงสอนของครูอาชีวศึกษา ในบางสาขาวิชาสอนภาคทฤษฎีมากเกินไป เช่น สาขา
บริหารธุรกิจ รวมทั้งมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมาก 

 เห็นด้วยกับการมีกองทุนผลิตและพัฒนาครู เพ่ือสนับสนุนให้มีครูที่มีคุณภาพ/ค านึ งถึง
เงื่อนไขการใช้คืนเงินทุน และหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน 

 กองทุนผลิตและพัฒนาครู ควรมีให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีเกณฑ์
การรับสมัคร หลักสูตรเนื้อหาในแต่ละรายวิชาควรมีทั้งการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการ
ประเมินก่อนจบการศึกษาก่อนออกไปท างานจริง  

 เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนผลิตและพัฒนาครู เพราะเป็นการสนับสนุนให้บุคคลใดที่สนใจ
ประกอบวิชาชีพครูได้มีโอกาสเข้าถึงทุนการศึกษา และเมื่อนิสิต/นักศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ได้รับ
ทุนการศึกษาจากกองทุนฯ แล้ว ควรมีกระบวนการที่จะท าให้นิสิต/นักศึกษาได้ประกอบวิชาชีพครูได้เต็มจ านวน
หรือตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ คือกึ่งหนึ่งหลังจากส าเร็จการศึกษา 

 ควรมีกองทุนเพ่ือสร้างและพัฒนาครูอาชีวะที่มีคุณภาพเพ่ือไปสอนในสถาบันอาชีวศึกษาใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนและสาขาวิชาที่ควรมีในแต่ละท้องถิ่น ที่เน้นอัตลักษณ์ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
รวมไปถึงการพิจารณาให้ทุนการศึกษาควรมีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนและมีการพิจารณาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จิตอาสาและจิตสาธารณะด้วย 

 ควรมีกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่
ห่างไกล 

 ควรมีกลไกการด ารงอยู่ในสถานะความเป็นครู  และมีมาตรฐานวิชาชีพที่เมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์
ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที 

 ควรให้ครูยกเลิกจากระบบราชการ แต่ให้ท าสัญญาจ้างเป็นรายปี สามารถไล่ออกได้  
 ให้เขตพ้ืนที่ท าหน้าที่คัดกรองในเบื้องต้น และส่งต่อไปยัง กศจ. 
 การพัฒนาวิชาชีพ ศธ. มีศึกษานิเทศก์ แต่มีจ านวนน้อยกว่าอัตราครูที่จะสามารถตรวจสอบ

ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการนิเทศติดตามครูในสถานศึกษาจึงเกิดขึ้นน้อย และยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด 
 ควรทบทวนวิธีการคัดเลือกรองผู้อ านวยการโรงเรียน เนื่องจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมาใหม่ รองฯ ใหม่ ต่างคนต่างไม่มีประสบการณ์ ไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนได้ควรให้ 
รองผู้อ านวยการมาจากการครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์มาช่วยงาน เพ่ือให้ครูน าผลงานดังกล่าวใช้ใน 
การสมัครคัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีระบบคล้ายมหาวิทยาลัย คือ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือช่วย
ลดปัญหาการย้ายผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ควรยกเลิก การย้ายตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย ท าให้มีการยื่นโยกย้ายกันทั่วประเทศ 
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 ควรมีการให้ความช่วยเหลือครูโดยการน าเทคโนโลยีสู่ห้องเรียนเพ่ือที่จะแก้ปัญหาครูที่สอน
ไม่ตรงวิชาเอกหรือสอนในวิชาที่ไม่ถนัด หรือพัฒนาตนเองในด้านที่ยังไม่มีความช านาญมากกว่าการให้ครู
เดินทางไปอบรมนอกพ้ืนที่ จะช่วยในเรื่องการประหยัดเวลาและลดงบประมาณที่เก่ียวข้องลงได้ 

 ควรมีการก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ส าหรับครูอาจารย์ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพ่ือลด
ปัญหาที่เกิดข้ึนมากมายในสังคม โดยอาจมีบทลงโทษตามล าดับกันไป 

 ควรมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนบทบาทครู เพ่ือให้เหมาะสมตามความสามารถจริงของ
บุคคลนั้น เช่น ถ้าครูที่มาเป็นผู้บริหารแล้ว ไม่สามารถท าหน้าที่บริหารได้ดี แต่มีความสามารถในการสอนได้ดี 
ควรจะสามารถหมุนเวียนกลับมาเป็นครูผู้สอนได้ ในขณะเดียวกันครูที่ไม่เหมาะเป็นครู (ครูมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น ลวนลามทางเพศ ครูมีจิตวิปริต) ควรให้ออกจากความเป็นครู เพ่ือลดปัญหาต่อเด็ก แล้วมี
ทางเลือกอ่ืนให้ท าแทน เช่น ฝ่ายการพัฒนาสื่อการเรียน เพ่ือลดการสัมผัสกับเด็ก เป็นต้น 

 ควรมีกิจกรรมที่สร้างจินตนาการ เสริมสร้างให้ครู เพ่ือเสริมศักยภาพตัวครู เพ่ือจะได้เป็นแรง
กระตุ้นเด็กนักเรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ อยากคิด กล้าคิด กล้าพูด ในด้านที่สร้างสรรค์ 

 ควรมีสถานวิวัฒน์ครู เพ่ือเป็นสถาบันคัดกรองและพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติตรงตามแผน  
การปฏิรูป และเป็นศูนย์กลางเพ่ือการสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ  เพ่ือให้ครูได้มีเทคนิค 
ความรู้ใหม่ๆ  น าไปใช้ในการสอนต่อไป 

 การให้ความช่วยเหลือครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล อาจไม่ตรงกับบริบทของ
ครูในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากต้องดูถึงต าแหน่งที่ตั้งของสถานศึกษาที่ ปฏิบัติงานอยู่ด้วย เช่น ครูที่อยู่
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ตัวเมืองหลัก อาจมีโอกาสที่จะเดินทางออกไปนอกพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ห่างไกลได้น้อยกว่า 
เป็นต้น 

 ควรลดภาระครู ลดความซับซ้อนของระบบ คืนครูสู่การมุ่งสอนนักเรียน มีกระบวนการผลิต
ที่มีมาตรฐาน มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

 ควรมีการเสริมก าลังใจให้ครบทุกด้านให้ครู เเละที่ส าคัญคือค านึงถึงการส่งเสริมก าลังใจ
ให้กับครูที่อยู่ในพื้นท่ียากล าบาก เเละครูที่ดูเเลเด็กพิการ 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง บางครั้ง
รู้สึกมากเกินไป จนไม่มีเวลาอยู่โรงเรียนกับเด็กนักเรียน ควรวางแผนให้ครูได้รับการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นครูอย่างจริงจัง ลดเรื่องอ่ืนๆ ลง และกลไกและระบบการผลิตครุ่ เมื่อครูจบมาแล้ว ขอให้ได้ครูที่มี
ความเป็นครู ลดการผลิตติวเตอร์ออกมาสู่โรงเรียน 

 การพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงานของครู ไม่เป็นธรรม ผู้บริหารโรงเรียนจะ
พิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนให้คนท างานพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรงก่อน คือ ๑. ผู้บริหาร 
๒. ครูที่ท าหน้าที่ตามฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ  และ ๓. ครูที่สอนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นคนท างานที่หน้างานจริง เพราะครูที่ตั้งใจสอน ตั้งใจพัฒนาเด็ก แต่เป็นกลุ่ม
คนล าดับสุดท้ายที่ได้รับการพิจารณา 

 ผู้บริหารและครู ต้องมีความรู้ความเข้าใจทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ครูต้องยึดแนว
การจัดการศึกษาในหมวด ๔ ของ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน โดย
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ปัญหาที่ผ่านมา คือ ครูไม่อ่านกฎหมายการศึกษา จึงอาจไม่รู้ที่มาของมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งตัวชี้วัดที่จะ
พัฒนาผู้เรียนไปถึงมาตรฐานการศึกษา 

๔.๓ องค์กรวิชาชีพครู 
 มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ควรน ามาศึกษาและใช้จริงในทางปฏิบัต ิ
 การจะมีมาตรฐานกลางในการที่จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควรจัดให้มีการสอบส าหรับ

การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อย่างเช่นบุคคลในสายการแพทย์ เป็นการคัดคนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ เพ่ือให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม โดยเฉพาะใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เช่น ครูละท้ิงหน้าที่สอน ควรมีการพักหรือถอนใบอนุญาตฯ 

 ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังอย่างครบถ้วน มีการส ารวจสาขาขาดแคลนและประสานสถาบัน
ผลิตบัณฑิต เพ่ือให้มีการผลิตครูที่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 ควรมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.) ที่ไม่ขึ้นตรงกับ กคศ. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 คุรุสภาควรมีระเบียบที่ชัดเจนว่าผู้จบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะได้รับใบประกอบ
วิชาชีพครูทันทีเม่ือส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

 คุรุสภา/สถาบันคุรุพัฒนา ต้องก ากับดูแลมาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัด เข้มงวด 
 ควรเพ่ิมความก้าวหน้าสายบุคลากรอ่ืนที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในกระทรวง

ศึกษาด้วย ซึ่งเป็นผู้ประสานงานจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ 
๔.๔ การวัดและประเมินผล 

 การประเมินคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน ลดการประเมินจากเอกสาร เปลี่ยนเป็นการ
ประเมินที่ผู้เรียน 

 การประเมินควรมีหลักเกณฑ์แบบเสริมพลังเพื่อการเรียนรู้ 
 เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของครูควรเน้นที่ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.๕ ภาพรวมการด าเนินงาน 
 กระบวนการปฏิรูปไม่ควรเกิน ๑ ปี 

๕. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๕.๑ การจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร และไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

 หนังสือเรียน/สื่อการสอนควรมีหน่วยงานกลางเป็นผู้จัดท า และปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย
ตลอดเวลา 

 ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนจากที่ครูเป็นหลัก เป็นให้ผู้เรียนมีโอกาสออกแบบการเรียน 
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติมากขึ้น ลดเนื้อหาที่ไม่จ าเป็น และเพ่ิมเวลาให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องที่ถนั ด 
โดยครูท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา หรือให้ได้ศึกษาดูงาน/ฝึกงานในสถานที่จริง 
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 สิ่งส าคัญที่ควรปลูกฝังให้ผู้เรียน คือ ๑) คุณธรรม ๒) องค์ความรู้ และ ๓) จิตวิญญาณความ
เป็นมนุษย์ รวมทั้งให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ไม่ใช่การท่องจ า มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ มีทักษะในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 การศึกษาต้องบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แต่ละคน เพ่ือพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ 
ไม่ใช่เป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจ 

 ขาดความชัดเจนว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา ที่ก าหนดไว้เป็นหลักสูตร
แกนกลาง สถานศึกษาสามารถพัฒนา ประยุกต์ได้หรือไม่ อย่างไร 

 การจัดการเรียนการสอนควรตอบสนองความต้องการรายบุคคล 
 ควรมีนโยบายหรือมาตรการให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  
 ควรให้มีการเรียนวิชาสมาธิในทุกระดับชั้น/เน้นการเรียนภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)  
 ควรเพ่ิมวิชาการบริหารการเงินส่วนบุคคล ในชั้น ม.๖ เน้นเรื่องการออม การใช้จ่ายอย่างพอดี 
 ทักษะที่จ าเป็น คือ ทักษะการคิด การตัดสินใจ และการประเมิน ดังนั้น วิธีการเรียนรู้จึงมี

ความส าคัญมากขึ้น ส่วนเนื้อหาส าคัญน้อยลง 
 ควรเปิดโอกาสให้เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลได้มีโอกาสพูดหน้าชั้นเรียน โดยไม่จ ากัดหัวข้อ และ

ครูไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิด เพียงให้ก าลังใจและตั้งค าถามให้ได้คิดต่อ 
 ควรมีหลักสูตรที่เด็กและผู้ปกครองเรียนรู้ร่วมกัน ให้ผู้ปกครองเป็นครู มีเงินเดือนให้ เพ่ือลด

ปัญหาขาดแคลนครู และสร้างความผูกพันธ์ในครอบครัว 
 การเรียนการสอนในปัจจุบัน ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ควรพัฒนาให้ครูเข้าใจในการใช้

งาน  รวมทัง้การให้นักเรียนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและรู้จักใช้งานอย่างปลอดภัยและเท่าทันภัยออนไลน์ 
 ควรได้มีการพิจารณาในด้านการศึกษาสาขาวิชาพาณิชยนาวี อันเป็นไปเพ่ือผลิตคนประจ า

เรือสินค้าเดินทะเลรอบโลก อย่างเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ เป็นการส่งออกซ่ึงแรงงานทางทะเล 
 การเรียนฟรีในสายอาชีวศึกษาเป็นการสร้างแรงจูงใจเด็กจากสายสามัญไปสู่สายอาชีพได้

อย่างหนึ่ง และสามารถสร้างอาชีพให้เด็กกลุ่มนี้ได้จริง 
 การสร้างงานให้กับกลุ่มคนพิการนั้นจ าเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อคนกลุ่มนี้มีอาชีพหารายได้

ด้วยตนเองเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง โดยที่สังคมจะไม่มองว่าเป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป 
 เห็นด้วยในประเด็นการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการ

ปรับปรุง พัฒนา เมินนวัตกรรมและด าเนินการในการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะ ฯลฯ โดยเชื่อมโยงกับ National Digital 
Learning Platform ซึ่งสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเป็นพลเมือง
ในยุคดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ควรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
ให้กับเด็กควบคู่กันไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 ต้องเริ่มจากการรู้จักตนเองว่าเรา คือ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  (เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
และการท่องเที่ยว) จะสามารถปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน และจัดงบประมาณสนับสนุนได้ถูกต้อง และ
แม่นย ามากขึ้น 



๒๕๗ 
 

 
 

 ควรจัดการเรียนการสอนวิชาการให้น้อยลง คงไว้เฉพาะวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ส่วนวิชาการงานอาชีพ พลศึกษา-สุขศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเเมือง และอ่ืนๆ จัดเป็นกิจกรรม และประเมินผลผ่านหรือไม่ผ่าน 

 ควรมีสถานฝึกอาชีพส าหรับผลิตผู้พิการในการท างานในสังคม เพ่ือให้คนพิการสามารถ
ประกอบอาชีพด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป 

 ปัจจุบันมีการคุกคามผู้เรียนเกิดขึ้นจ านวนมาก จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีการคุ้มครองทั้งใน
ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านสวัสดิภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา เนื่องจากผู้เรียนเป็นเยาวชน 
และเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในระบบการศึกษา จึงควรได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม 

๕.๒ การวัดและประเมินผล 
 ควรมีการจัดท ากฎหมายเพ่ือปรับปรุงบทบาทและฐานะของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานอิสระในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
 บางนโยบายไม่สามารถประเมินผลได้ใน ๓-๖ เดือน เนื่องจากบางทักษะต้องใช้เวลาในการ

ปลูกฝัง เช่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 การสอบ O-NET ท าให้นักเรียนเรียนเพ่ือคะแนน ไม่สนใจวิชาพลศึกษา และการงานอาชีพ 

ควรยกเลิกการสอบดังกล่าว 
 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ควรเน้นการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และการสรุป

รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือรายงานผลการพัฒนาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับแผนงานของ
สถานศึกษา เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานเอง โดยครูท าหน้าที่สังเกตการณ์ หรือเป็นที่ปรึกษา เน้นการ
ท าโครงงานให้สอดคล้องกับบทเรียนและบูรณาการในทุกวิชา 

 ควรยกเลิกระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา เนื่องจากเป็น
การเพ่ิมภาระครูด้านงานเอกสารค่อนข้างมาก 

 ควรมีการวัดการประเมินผลเพ่ือการพัฒนา เพ่ิมความปลอดภัยของผู้เรียน ก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสภานศึกษาให้ชัดเจนเด็ดขาด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม 
ที่เห็นผลได้ชัดเจน 

 ควรระวังเรื่องการตีความความหมายของค าว่า “คุณธรรม จริยธรรม” เนื่องจากสามารถถูก
บิดเบือนได้ตามสถานศึกษาต่างๆ และอาจเป็นการลดรอนสิทธิ หรือไม่เคารพต่อความแตกต่างทางความเชื่อ 

๕.๓ การพัฒนาผู้บริหาร 
 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรที่มีความรู้ระดับชาติ และ

ให้มีการศึกษาดูงานประเทศที่มีบริบทใกล้เคียงกับไทย เพ่ือรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ระบบการบริหารงานหน่วยเล็กที่สุดและส าคัญที่สุดของการศึกษา คือ โรงเรียน แต่ปัจจุบัน

ระบบผิดเพ้ียน โรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ไปให้ความส าคัญกับอาคารสถานที่ 
และงานเอาใจผู้บริหารระดับสูง/นักการเมือง 
 
 



๒๕๘ 
 

 
 

 ๕.๔ สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 
 สถาบันหลักสูตรฯ ที่จะจัดตั้งขึ้น มีบทบาทในการดูแลหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาชีวศึกษา

ด้วยหรือไม ่
 ควรก าหนดบทบาทให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ และ
ผู้พิการ 

๖. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัด  
การเรียนการสอน 

๖.๑ การปรับโครงสร้าง/การบริหารในภาพรวม 
 ควรปรับให้ทุกหน่วยงานขึ้นตรงกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีขนาดเล็ก กระชับ มี

ความยืดหยุ่นสูง ทั้งนี้ ปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นเรื่องใหญ่ ต้องใช้เวลาด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 การปรับโครงสร้างควรค านึงถึงความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน พ้ืนที่ ภารกิจหลัก-รอง  

การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ งบประมาณ สถานที่ และบุคลากร 
 การกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษา ยังไม่ได้ให้อ านาจอย่างเต็มที่ เช่น การอนุญาตไปราชการ

ของครู ควรให้เป็นอ านาจของ ผอ.โรงเรียน  และการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควรให้ต่อได้ที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ลดจ านวนและขั้นตอนการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด  
 การปรับโครงสร้างควรให้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์กับเด็กโดยตรงเป็นผู้แสดงความคิดเห็น 
 ควรแยกงานในส่วนของผู้สอนและผู้สนับสนุนการเรียนการสอนในหน่วยงานให้ชัดเจน 
 ให้มีการสอบตก เรียนซ้ าชั้น ยกเลิกการสอบซ่อม จะท าให้เด็กตั้งใจเรียนทุกวิชาเท่าๆ กัน 
 ก่อนมีการปรับโครงสร้างควรมีการท าวิจัยหรือรายงานสรุป และเผยแพร่ต่อสาธารณชนว่าสิ่งที่มี

อยู่ก่อนมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร และให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
 เปิดโอกาสให้ผู้มีความเข้าใจมาบริหาร และพัฒนาการศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครอง 
 ควรปรับลดขนาดสถานศึกษาให้เล็กลง ห้องเรียนขนาด ๒๐ – ๓๐ คน ให้ครูและผู้บริหารดูแล 

ส่งเสริมคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
 ควรยุบเขตพ้ืนที่การศึกษา หากท างานไม่มีคุณภาพ ขาดการท างานเชิงรุก ขาดทัศนคติเชิงบวก 

มีความรู้และศักยภาพไม่เพียงพอ 
 ๒๐ ปีในการปฏิรูปมีแต่ปรับโครงสร้าง เดี๋ยวแยก เดี๋ยวรวม ปรับแค่ให้เกิดประโยชน์กับ

ข้าราชการระดับสูง ไม่ได้เกิดประโยชน์กับนักเรียน การปรับโครงสร้างควรมีความสอดคล้องในหน่วยงานต่างๆ 
มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 มาตรา ๘๓ เพ่ิมเติมผู้่แทนภาคประชาสังคมจ านวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการสรรหาจากองค์กร
เอกชน องค์กรชุมชนที่ได้รับการรับรองทั่วประเทศ 

 โครงสร้างเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรมอง แต่ปัญหาที่เกิดเพราะไม่ใช่โครงสร้างไม่ดี แต่เป็นเพราะ
คนที่มีอ านาจ และใช้อ านาจในทางที่ไม่ดีและไม่คิดแบบบูรณาการ ถ้าจะแก้ต้องเร่งแก้ที่ "ตัวคน" 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. ควรยกฐานะเป็นกรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับท่ีส านักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธาน ก.พ. 



๒๕๙ 
 

 
 

 เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในพ้ืนที่เฉพาะ ควรส่งเสริมและเปิดโอการให้กับ
ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของโอกาสที่ได้รับ และการน าโอกาสที่ได้รับกลับไปพัฒนา
ท้องถิ่นและมีการให้ค าแนะน าและติดตามผลด้วย 

 ควรมีการส่งเสริมลักษณะการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนไม่เพียงแต่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีการเพ่ิมเติมเรื่องหลักสูตรชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในท้องถิ่นของตนเองให้มากที่สุด เพราะจะน ามาสู่ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของผู้เรียน 

 ประเด็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในพ้ืนที่เฉพาะ มีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนใน
ทุกๆ พ้ืนที่ ควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่เช่นกัน ไม่เห็น
ควรที่จะให้มีการแยกออกมาเช่นนี้ เพราะเป็นเหมือนการแบ่งแยกทางการศึกษาอยู่ดี 
 ๖.๒ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ควรให้โรงเรียนสามารถเลือกผู้อ านวยการได้เอง ก าหนดค่าตอบแทนเฉพาะโรงตามปริมาณและ
คุณภาพงาน เพ่ือลดปัญหาคอรัปชั่น ระบบพรรคพวก 

 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีระบบ
การคัดกรองคนดี คนเก่ง มืออาชีพมาเป็นผู้บริหาร 

 ควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารที่ค านึงถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  
การปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

 ส่งเสริมให้ผู้บริหารที่ดีเป็นพ่ีเลี้ยง ให้เกิดผู้บริหารการศึกษาที่ดีขึ้นมาในวงกว้างมากขึ้นๆ 
และปรับลดภาระหน้าที่กับผู้บริหารการศึกษาที่แย่ลงไป เพ่ือลดจ านวนคนไม่มีให้ลดลง และจะได้เพ่ิมโอกาสให้
คนดี มีความสามารถรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาต่อไป 
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๒๖๐ 
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๒๖๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
 

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ดารณี  อุทัยรัตนกิจ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ กรรมการ 

๔. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา กรรมการ 

๕. นายไกรยส  ภัทราวาท  กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย์ นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ กรรมการ 

๗. รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ กรรมการ 

๘. นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ  กรรมการ 

๙. นายตวง  อันทะไชย กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย กรรมการ 

๑๑. รองศาสตราจารย์ทิศนา  แขมมณี  กรรมการ 

๑๒. รองศาสตราจารย์นิชรา  เรืองดารกานนท์  กรรมการ 

๑๓. นายนพดล  เภรีฤกษ์ กรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารย์นภดล  ร่มโพธิ์  กรรมการ 
๑๕. นายปกรณ์  นิลประพันธ์ กรรมการ 

๑๖. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  กรรมการ 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา  ศรีวนิชย์ กรรมการ 
๑๘. นางเพชรชุดา  เกษประยูร กรรมการ 

๑๙. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร กรรมการ 
๒๐. นางภัทรียา  สุมะโน  กรรมการ 

๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการ 

๒๒. นางเรียม  สิงห์ทร  กรรมการ 

๒๓. นายวิวัฒน์  ศัลยก าธร กรรมการ 
๒๔. ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  กรรมการ 

๒๕. รองศาสตราจารย์ศิริเดช  สุชีวะ กรรมการ 

๒๖. นายศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการ 

๒๗. นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการ 

๒๘. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เลขานุการ 
๒๙. นายสุภัทร  จ าปาทอง (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ปัจจบุัน) เลขานุการ 
๓๐. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  - ปัจจุบัน) ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๓. นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 



๒๖๘ 
 

 
 

๓๔. นายสวัสดิ์  ภู่ทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๕. นายสมพงษ์  ผุยสาธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๖. นายเนติ  รัตนากร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๗. นายอิศรัฏฐ์  รินไธสง (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน) ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หมายเหตุ 

๑) นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร    (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
๒) นายวิวัฒน์  ศัลยก าธร    (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ –๑๑ กันยายน ๒๕๖๑) 
๔) นายตวง  อันทะไชย    (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑) 
๕) นายนพดล  เภรีฤกษ์    (๔ กันยายน ๒๕๖๑– ปัจจุบัน) 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา  ศรีวนิชย์  (๔ กันยายน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๙ 
 

 
 

รายชื่ออนกุรรมการเฉพาะกิจจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 

๑. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ ประธานอนุกรรมการ 

๓. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์ อนุกรรมการ 

๔. นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  อนุกรรมการ 

๕. นางสาวสมรัชนีกร  อ่องเอิบ อนุกรรมการ 

๖. นางเกื้อกูล  ชั่งใจ อนุกรรมการ 

๗. นายกวิน  เสือสกุล อนุกรรมการ 

๘. นายสวัสดิ์  ภู่ทอง อนุกรรมการ 

๙. นางศิริพร  ศริพันธุ์  อนุกรรมการ 

๑๐. นางกมลทิพย์  เมฆพุก อนุกรรมการ 

๑๑. นางรัชนี  พึ่งพาณิชย์กุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางสาวสมถวิล  กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นางพรพิมล  เมธิรานันท์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๔. นางสาวอุษา  คงสาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. นางสาวชลาลัย  ทรัพย์สัมพันธ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. นางสาวตวงดาว  ศิลาอาศน์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางสาวจอมหทยาสนิท  พงษ์เสฐียร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. นายวรพจน์  หาญใจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นางสาวรุ่งทิพย์  มานะกิจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นายวีรวัฒน์  แก้วอินตะ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

 
 



๒๗๐ 
 

 
 

รายชื่อผู้รวบรวมข้อมูลในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 

๑. นางสาวทวีพร  บุญวานิช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๒. นายสมพงษ์  ผุยสาธรรม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๓. นางประวีณา  อัสโย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๔. นางสาวรุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๕. นางโชติกา  วรรณบุรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๖. นางสาวจันทิมา  ศุภรพงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๗. นางสาวดวงทิพย์  วิบูลย์ศักดิ์ชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๘. นางสาวปัทมา  เอี่ยมละออง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๙. นายภานุพงศ์  พนมวัน นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๑๐. นายชาญชัย  มาณจักร์ นิติกรช านาญการ 
๑๑. นางสาวทตายา  รัชตาธิวัฒน์ นิติกรปฏิบัติการ 
๑๒. นายมานพ  ปลื้มวงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 

 
 

 


