
การปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว    

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



ประเดน็น าเสนอ 
1. สภาวการณ์ด้านการศกึษาของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษา 

3.     ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

 1) การบริหารงานบคุคล 

 2) งบประมาณ 

 3) ทรัพยากร/สิ่งอ านวยความสะดวก/เคร่ืองมือ 
 4) การบริหารจัดการ 

4.     นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



สภาวการณ์ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
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การผลิตก าลังคนที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 

ระบบการศึกษา (หลักสูตร วิธีจัดการเรียนการ
สอน การมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ครู ฯลฯ) ที่ไม่สนองตอบการพัฒนาในโลก

ศตวรรษที่ 21และความต้องการของประเทศ  
ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่
ขาดทักษะการปฏิบัติงานที่

ส าคัญจ าเป็น 

คุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก  

เด็กปฐมวัยร้อยละ 30  
มีพัฒนาการไม่สมวัย 

ค่านิยมที่มุ่งเรียนสายสามัญ 
มากกว่าสายอาชีพ 

ผู้เรียนทุกระดับยังขาดทักษะ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่
สนองตอบโลกศตวรรษที่ 21 

ผลการประเมินความสามารถของ
ผู้เรียนและการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 
(PISA, TIMMS, ภาษาอังกฤษ) 

เด็กตกหล่นและคุณแม่วัยใส 
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  

(R & D) ต่อ GDP ยังน้อย 

Thailand 4.0  

กลุ่มเป้าหมายพิเศษยังขาดการ
สนับสนุนที่เหมาะสม 





จ านวนชั่วโมงเรียนต่อปี ของนักเรียนในระดับอายุต่างๆ (ข้อมูลจาก UNESCO) 

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 

อันดบั 2 ของ

โลก 
1,080 ชม./ปี 

อนัดบั 1 ของโลก 

1,200 ชม./ปี 
อนัดบั 1 ของโลก 

1,200 ชม./ปี 

อนัดบั 5 ของโลก 

1,167 ชม./ปี 

อนัดบั 8 ของโลก 

1,167 ชม./ปี 

ตัวเลขที่แสดงว่าเด็กไทยเรียนเยอะ 



สถานการณก์ารศึกษาของประเทศไทย 
Pisa 2012  

427  
444 

441 

TIMSS ป.4 

458  

472  

TIMSS ม.2 

427  

451  

TIMSS* ค่าเฉลี่ยนานาชาติ 

500 คะแนน 

(Trends in International Mathematics 
and Science Study)  

PISA* ไทยอย ูล่ าดบัท่ี 50 

จาก 65 ประเทศ 

(Programme for International Student 
Assessment)  

 ท่ีมา : PISA 2012 , TIMSS 2011  
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คะแนนเฉลี่ยประเทศไทย 

ผลการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ปี ๒๕๕๕) 
ของนักเรียนไทยเทียบเท่านักเรียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศกลุ่มยุโรป 

ข้อมูลจาก สสวท. 

(PISA) (Programme for International Student Assessment)  

• ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี จากโรงเรียนทุกสังกัด โดย OECD สุ่มตัวอย่างโรงเรียนไม่น้อยกว่า 150 โรงเรียน 
• สสวท. สุ่มตัวอย่างนักเรียนจากโรงเรียนที่ OECD เลือกมา (เกณฑ์คือจ านวนไม่น้อยกว่า 6,300 คน)  ในปี 2012 สสวท. 

เลือกรร. กลุ่มตัวอย่าง 273 รร. ท าการทดสอบนักเรียนท่ีสุ่มจ านวน 8,937 คน (จากยอดนักเรียนอายุ 15 ปี ประมาณ 2,000,000 คน ) 
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คะแนนเฉลี่ยประเทศไทย 



เฉพาะดา้นการศึกษาในหมวดพ้ืนฐาน

เปรยีบเทียบ 3 ปี  (จาก 61 ประเทศ) 

 

ปี 2557  

ปี 2558  

ปี 2559  

54/61 

48/61 

52/61 

ตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์ต่ า ประกอบด้วย 
- ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 
- การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
- การจัดการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย 
- การบริการการศกึษา 

ไม่ตอบสนองความจ าเป็น
ของธุรกิจ 
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IMD : (International Institute for Management Development) 



World Economic Forum 
การจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั(ด้านการศกึษา) 
พ.ศ. 2558-2559 (ข้อมลูเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ) 



World Economic Forum 
ตัวชีว้ดั เสาหลักที ่4 สขุภาพและการประถมศกึษา(Health and primary education) 

เกณฑก์ารศกึษาระดบัประถมศกึษา(Primary education)(ภาพรวมประถมศกึษา) 
พ.ศ. 2558-2559 (ขอ้มลูเปรยีบเทยีบจาก 140 ประเทศ) 

หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140 
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World Economic Forum 
อัตราการเขา้เรยีนระดับประถมศกึษา(Primary education enrollment rate) 

พ.ศ. 2558-2559 (ขอ้มลูเปรยีบเทยีบจาก 140 ประเทศ) 

หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140 

2 
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เมียนม่าร์ 

UNESCO Institute for Statistics 

(UIS) ,2013  

Gross 
Enrolment 

Ratio 
(อัตราส่วน
นักเรียนต่อ

ประชากรระดับ
ประถมศึกษา) 

Net  
Enrolment 

Ratio 
(อัตราส่วน
นักเรียนอายุ  
6-11 ปีต่อ

ประชากรกลุ่ม
เดียวกัน) 

N/A 

124 % 98 % 

N/A 

96 % 123 % 

98 % 105 % 

89 % 106 % 

97 % 109 % 

96 % 97 % 

97 % 101 % 

N/A N/A 

100 % 103 % 

อตัราการเขา้เรยีนระดบัประถมศกึษา 



World Economic Forum 
ตัวชีว้ดั เสาหลักที ่5 การอดุมศกึษาและการฝึกอบรม(Higher education and training) 

(ภาพรวมการอดุมศกึษาและการฝึกอบรม) 
พ.ศ. 2558-2559 (ขอ้มลูเปรยีบเทยีบจาก 140 ประเทศ) 

หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140 
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World Economic Forum 
การจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั(ด้านการศกึษา) 
พ.ศ. 2558-2559 (ข้อมลูเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ) 



จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ยังไม่ได้ท างาน 

และไม่ได้ศึกษาต่อ 
ร้อยละ 

84,112 20,203 24.01 

จ านวนร้อยละของบัณฑิตที่ตกงาน 
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ปฏิรูปประเทศต้องการ   ....การศึกษา 

เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา 
: Outcome 

การเข้าถึงการศึกษา 

ความเท่าเทียม 

คุณภาพ 

การตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

ความมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพัฒนาระบบ
การศึกษา  : Out put 



ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 

Arithmetic 

Writing 

Reading 

ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 

ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
(Cross-cultural Understanding) 

ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) 

ทักษะด้านการสือ่สาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information, and Media Literacy) 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computing and ICT Literacy) 

ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) 

ความมีเมตตากรุณา (Compassion) 
(วินัย, คุณธรรม, จริยธรรม ฯลฯ) 

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 และทักษะในการแก้ปัญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving)  

3R x 8C 

Partnership for 21st century  learning ศ.นพ.วิจารณ์  พาณิช 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ 

อยากรู้อยากเห็น 

คิดสร้างสรรค์ 

อยากลองสิ่งใหม่ 

รู้จักปรับตัว 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

มีเหตุผล 
คิดวิเคราะห์ 

ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการสื่อสาร 
มีความสามารถในการพัฒนา 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ในคราวประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip36jRiN7MAhXCo48KHZ_nDegQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/730818/classroom_desk_education_pupil_raising_hand_school_student_icon&bvm=bv.122129774,d.c2I&psig=AFQjCNEfFAwm3puXqvAwCXmn9GVf-DCSyA&ust=1463469947911929


คุณลักษณะครูที่อยากเห็นในศตวรรษที่ 21 

บุคลิกภาพดี 

จิตวิญญาณความเป็นครู  
(มุ่งมั่นที่จะท าให้ศิษย์เป็นดี/มีความรู)้ 

เทคนิคการสอนด ี

มีความรู/้ 
รู้เรื่องkey ที่สอน 

ทักษะการพูด (เรื่องเดียวกัน
สามารถพูดให้เข้าใจได้ใน  

60 30 10 5 นาท)ี  

ถ่ายทอดเข้าใจง่าย 
ICT 





ประเดน็น าเสนอ 
1. สภาวการณ์ด้านการศกึษาของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษา 

3.     ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

 1) การบริหารงานบคุคล 

 2) งบประมาณ 

 3) ทรัพยากร/สิ่งอ านวยความสะดวก/เคร่ืองมือ 
 4) การบริหารจัดการ 

4.     นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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เด็กเครียด 

กระบวนการเรียนรู้ไม่
พัฒนาทักษะเด็ก 

นร.สื่อสาร
ภาษาอังกฤษไม่ได้ เด็กเรียนเยอะ 

เด็กไม่มีความสุขกับ
การเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ต่ า กระบวน
การ

เรียนรู ้

เนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

การผลิต 
และพัฒนาครู 

ครูไม่เก่ง 

ครูไม่ครบชั้น  
สอนไม่ตรงเอก 

ภาระงานเยอะ 

ครูขาดขวัญ 
และก าลังใจ 

พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียน 

การสอน การวัดและ
ประเมินผล 

การประเมิน
สถานศึกษา 

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 

การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและงานวิจัย  

ขาดก าลังแรงงาน 
สายวิชาชีพ 

มาตรฐานฝีมือ 
ไม่เป็นที่ยอมรับจาก
สถานประกอบการ 
การผลิตบัณฑิต 

ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของประเทศ 

งานวิจัยไม่สามารถ 
น าไปใช้งานได้จริง 

ICT เพื่อ
การศึกษา  ไม่ทั่วถึง 

 ทับซ้อน 

 ขาดความเสถียร 

 ขาดการบูรณาการ 

 ไม่ทันสมัย 

 ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ 

 ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และน าไปใช้ 

การบริหาร
จัดการ 

ระบบงบประมาณ 
ที่ไม่สอดคล้องต่อ
การด าเนินงาน 

การก ากับดูแลขาด
ประสิทธิภาพ 

การกระจาย
อ านาจ 

ขาดการ 
บูรณาการ 

6 ยุทธศาสตร์
เร่งด่วน  

35 ปัญหา 

ระบบการศึกษาต่อ
แตะละระดับ 

ประเมินครู 

การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาและการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ประชาชนขาดทักษะส าหรับ
การด ารงชีวิตในอนาคต/ขาด

การคิดวิเคราะห ์

ประชาชนวัยแรงงาน
ไม่จบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพของ 
นร.รร.ขนาดเล็ก
อยู่ในเกณฑ์ต่ า 

เด็กวัยเรียน
บางส่วนไม่ได้อยู่

ในระบบ 





เด็กเครียด/ไม่มี
ความสุขกับการเรียน 

ปฏิรูปหลักสูตร(สพฐ.อาชีวศึกษา) 

พัฒนา
หลักสูตร 

กระบวนการ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน 

ปรับหลักสูตร กศ.ขั้นพ้ืนฐาน 

 ใช้กระบวนการ BBL 

STEM Education 

เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ใช้กระบวนการตัดสินใจ 

ตั้งกรมวิชาการ 

ค.ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

กระบวนการ 
การเรียนรู้ 

หลักสูตร/สื่อ/ ครูด้าน
ภาษาอังกฤษขาดการ

พัฒนา 

การเรียนรู้ไม่เน้นการ
ฝึกคิดวิเคราะห ์

ไม่สร้างทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 

นักเรียนนักศึกษา 
ไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ สื่อสร้างความตระหนัก 

ประเมินภาษาอังกฤษ นศ. ก่อนจบ กศ. 

ยกระดับมาตรฐาน พัฒนา
หลักสูตร/ครู/สื่อภาษาอังกฤษ 

เด็กเรียนเยอะ 

ผลสัมฤทธิ์ต่ า 

ท ามาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 

เนื้อหาสาระเยอะ/
ซ้ าซ้อน 

เนื้อหาไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมที่

เปลี่ยนแปลง 

ขาดการปรับปรุง 
บริบทการพัฒนา
เปลี่ยนแปลง/ขาด
การปลูกฝังค่านิยม 
จิตส านึกที่ดีงาม 

ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างค่านิยม จิตสาธารณะ 

โรงเรียนคุณธรรม 

Training for trainers/Boot camp 

ปรับระบบAdmission 

เด็กอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 

ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

โครงการธนาคารขยะ 

เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

โครงการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

=โครงการที่ก าลังผลักดันให้
เกิดข้ึน 
=โครงการที่ด าเนินการแล้วและ
มีผลสัมฤทธ์ิบางส่วนแล้ว 

=โครงการที่เริ่มต้น 
  ด าเนินการ 

DLTV 
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โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา 

พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา 

ระบบการศึกษาตอ่
ในแต่ละระดับ 

การประเมินกับ
เนื้อหาการเรียนรู้ 
ไม่สอดคล้องกัน 

สามารถเลื่อนชั้นได้ 
ทั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

พัฒนาระบบการทดสอบ วัด 
ประเมิน และเทียบโอน 

ระบบการสอบคัดเลือก
เข้าสถาบันอุดมศึกษาที่
สร้างความเหลื่อมล้ า 

การประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นในชั้น  
ป.3 ป.6 และ ม.3 การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน พัฒนาระบบICTเพื่อการทดสอบ 

และประเมินผล 

สร้างระบบการส่งต่อ/คัดเลือก
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

 สร้างTrainersด้านการประเมินคุณภาพ 

การประเมิน
สถานศึกษา 

ปรับเครื่องมือ ระบบและวิธีการประเมิน/
ประกันคุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพ  
ผู้ประเมิน/ประกันคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดมาก 

ปรับปรุงการประเมินผลเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การประเมินภายใน
ภายนอกไม่สอดคล้องกัน 

ก าหนดตัวชี้วัดใหม่ 

ต้ังคณะกรรมการร่วม(สมศ.กับศธ) 

สร้างการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย 
จัดการศึกษาปฐมวัย 



การ
ผลิต
และ

พัฒนา
ครู 

ครูบางส่วน
ไม่เก่ง 

ครูไม่ครบชั้น  
สอนไม่ตรงเอก 

ภาระงานเยอะ 

ครูขาดขวัญ 
และก าลังใจ 

ไม่มีองค์ความรู้ 

ขาดเทคนิคการสอน 

พัฒนากระบวนการผลิต คัดสรร
คนเก่ง คนดีเป็นครู 

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุนทุนเรียน 
ครูระดับอุดมศึกษา 

ขาดแคลนครู 
สาขาเฉพาะ 

ครูกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง/ร.ร.ใหญ ่

พัฒนาครูให้เป็น facilitator 
Coaching และ Motivator 

ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) เปิดโอกาสให้คนเก่งสาขาวิชา
เฉพาะเป็นครู 

ปรับกฎ ระเบียบ 
เรื่องใบประกอบวิชาชีพ 

ให้สามารถโอนย้ายข้ามเขตได้ 
หรือสร้างแรงจูงใจในการย้าย 

การอบรม 
และการพัฒนา 

การปฏิบัติงานที่ไม่
เกี่ยวกับการสอน 

สร้างระบบการพัฒนา/อบรมครู
ที่ใช้เวลานอกเหนือเวลาสอน 

ท างานตามสั่งของผู้ใหญ่ 

ลดภาระการรายงาน  
ท าเอกสารส าหรับการประเมิน  
การประกันภายในภายนอก 

ปัญหาหนี้ 

ขาดสวัสดิการ 

ก าหนดให้พัฒนาครู 
เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 

ปรับปรุงเกณฑ์ 
การประเมินวิทยฐานะ 

สร้างวินัยในการใช้เงิน 

ปรับปรุงบ้านพักครูที่ทรุดโทรม

หรือไม่ปลอดภัย 

มาตรการในการแก้ปัญหา
หนี้สินครู 

เร่งปรับปรุงบ้านพักครู 

ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้าย 

มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

ครูไม่ครบชั้น 
ใช้ระบบช่วยสอน 

ความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 

โครงการจ้างครู 
ผู้ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ) 

DLTV 

พัฒนาระบบนิเทศ 

ครูบางส่วนสอน 
แต่อธิบายแต่หน้า

ห้องเรียน 

2 

24 

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

ผลิตครูระบบปิด 

ระบบการประเมินต้องเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานของครู 

 สร้างกรอบมาตรฐาน 
การประเมิน 

ประเมินครู 
ประเมินวิทยฐานะให้สอดคล้องกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไม่น าผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนมาเป็นตัวชี้วัด
หลักในการเลื่อนวิทย
ฐานะและพิจารณา
ความดีความชอบ 



ขาดก าลัง
แรงงานสาย

วิชาชีพ 

คนเรียนน้อย 

จบแล้วมีงานท า 

สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 

ทวิภาคี  

การผลิต 
พัฒนา

ก าลังคนและ
งานวิจัย  

ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของการพัฒนา

ประเทศ 

มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

มีความปลอดภัย 

สร้างค่านิยม 

สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับ
ผู้ปกครอง 

 อาชีวศึกษาไทยเป็น Hub ASEAN 

 มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรี 
ในสายวิชาชีพ 

เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

พัฒนาทักษะอาชีพให้ตรงตาม
ความต้องการตลาดแรงงาน 

ปรับเกณฑ์การสรรหา 
และบรรจุครูสายวิชาชีพ 

เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 

การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพTTS 

ทวิศึกษา  

มาตรฐานฝีมือ 
ยังไม่เป็นที่
ยอมรับจาก

สถาน
ประกอบการ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านให้กับสถานศึกษา 

  
 

คนจบปริญญา 
ตกงาน 

 
 

สื่ออุปกรณ์ 
ไม่ทันสมัย 

เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะมาเป็นครู

อาชีวศึกษา 

ขาดแคลนครูใน
สาขาเฉพาะ 

อุดมศึกษาเป็นเลิศ 

การผลิตบัณฑิต 
ในสาขาวิชาที่ไม่
เป็นไปตามความ

ต้องการของ
ประเทศ ทั้งในเชิง

ปริมาณและ
คุณภาพ 

ก าหนดบทบาทของ
สถานศึกษาในการผลิต

นักศึกษาให้ชัดเจน 

  
 

บัณฑิตที่จบไม่มี
ศักยภาพ 

 
 

ให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาดแคลน 

สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
อาชีวะท่ีจบไปแล้ว 

ส่งเสริมทักษะจ าเป็นส าหรับ
การท างานควบคู่กับวิชาการ 

งานวิจัย 
ไม่สามารถ

น าไปใช้งานได้
จริง 

  
ขาดคุณภาพ 

   
ไม่ตอบรับกับการ
พัฒนาประเทศ 

 

ส่งเสริมงานวิจัยท่ีน าไปใช้
งานได้จริง ปรับปรุงงานวิจัยให้เข้าสู่ตลาด 

อาขีวศึกษาสู่สากล 
สถาบันอาชีวไทยจีน ไทยญี่ปุ่น  

ไทยเกาหล/ีMOU 

  
 

ขาดฐานข้อมูล
Demand/Supply 

 
 

หลักสูตร 
ไม่สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป 

3 
คณะกรรมการ 

สานพลังประชารัฐ 
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การเข้าถึง
โอกาส 

ทางการศึกษา 
และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

4 

เด็กวัยเรียนบางส่วน
ไม่ได้อยู่ในระบบ

การศึกษา 

คุณภาพทางการ
ศึกษาของ รร.ที่มี

นักเรียนแต่ละระดับ
ต่ ากว่าเกณฑ์

จ านวนนร.อยู่ใน
เกณฑ์ต่ า 

ประชาชนวัยแรงงาน
ไม่จบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

ประชาชนขาดทักษะ
ส าหรับการด ารงชีวิต
ในอนาคต/ขาดการ

คิดวิเคราะห์ 

พ่อแม่ประกอบอาชีพ
ไม่เป็นหลักแหล่ง
(ต้องตามพ่อแม่) 

จัดท าฐานข้อมูลเด็กตกหล่น
ทั้งหมดของประเทศ ค.บูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหล่น 

มีเหตุผลที่ไม่ประสงค์
จะเรียนใน รร. 

ด้อย/พลาด/ขาด
โอกาสทางการศึกษา 

ได้รับงบประมาณต่อ
หัวไม่พอต่อการ

พัฒนาคุณภาพ กศ. 

ครูไม่ครบชั้น 

การขาดโอกาสทาง
การศึกษาแต่อดีต 

ขาดความรู้ในศาสตร์
ใหม่ๆ ท่ีเป็นปัจจุบัน  

ขาดทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 

ไม่มีแหล่งการเรียนรู้/
สื่อส าหรับความรู้

ใหม่ๆ 

ไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของ

การศึกษา 

แก้ปัญหาตามความต้องการ
จ าเป็นของแต่ละบุคคล  เช่น 

ปัญหาเร่ืองพ้ืนที่ พิการ  
ยากจน สติปัญญา ฯลฯ 

พัฒนา รร.ที่ใกล้เคียงเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่ง

บุตรหลานไปเรียน รร.ที่มี
ความพร้อม 

ปรับกฎ ระเบียบในการเกลี่ย
ครู 

จัดบริการการศึกษานอก
ระบบที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น 
ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย  

สร้างความตระหนักในเร่ือง 
กศ.ให้กับ ปชช.ที่ไม่จบกศ. 

ขั้นพื้นฐาน 

สร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย/
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เกี่ยวกับทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น

ส าหรับปชช. 

พัฒนาสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ให้
ง่ายต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ 

จัดการศึกษานอกระบบส าหรับ 
เด็กตกหล่น 

บริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก 

บริหารจัดการ รร.ขยายโอกาส 

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดการศึกษาขั้น พฐ. ที่เหมาะกับ
แรงงานนอกระบบแต่ละกลุ่มอาชีพ 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิเศษ 

สร้างแรงจูงใจ เพ่ิมความยืดหยุ่นในการ
เข้าถึง กศ.ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอก

ระบบ 

จ้ดการเรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับ ปชช.
ในเร่ืององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการ

พัฒนาต่างๆ ของรัฐ 

จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค THAILAND 

4.0 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทุกประเภท 



โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ICT 
เพ่ือ

การศึกษา 

 จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ระบบการจัดการ 
เนื้อหาสาระ/ 
องค์ความรู้ 

 ไม่ทั่วถึง บูรณาการ ICT 
ทั้งด้าน 

Content 
Network และ 
MIS ภายใน
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ระบบฐานข้อมูล 

 ทับซ้อน 

 ขาดความเสถียร 

 ขาดการบูรณาการ 

 ไม่ทันสมัย 

 ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ 

 ความหลากหลาย
ของระบบจัดเก็บ 

 ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และน าไปใช้ 

 จัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารงาน 

 บูรณาการงบประมาณ ICT 

ประสานความ
ร่วมมือICT กับ

หน่วยงาน
ภายนอกท้ังด้าน 

Content 
Network และ 

MIS 

 DLTV/DLIT/ETV 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 

5 
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การบริหารจัดการ  
โรงเรียนขนาดเล็ก 

การ
บริหาร
จัดการ 

 ระบบคูปองเพื่อการศึกษา 

ยุบรวมบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่นเพ่ือการบริหาร

จัดการในพื้นที่ 

ปรับระบบการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสม 

จัดกลุ่ม Cluster 

ระบบ
งบประมาณ 

ที่ไม่สอดคล้อง
ต่อการ

ด าเนินงาน 

ปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือให้การ
บริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  
 

มีหน่วยรอง 
จ านวนมาก 

 
 

การจัดสรรงบประมาณ
แบบรายหัวมี

ผลกระทบต่อโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

แก้ไขปัญหางบประมาณ 
รายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก 

ปรับโครงสร้าง  

การก ากับดูแล
ขาด

ประสิทธิภาพ 

  
 

ไม่มีหน่วยงาน
ก ากับในภูมิภาค 

 
 

การกระจาย
อ านาจ 

กระจายอ านาจจน 
ไม่สามารถควบคุมได้ 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ท าให้
สามารถก ากับและติดตามได้ 

ปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต าแหน่ง และความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งของผู้บริหารในพื้นที่ 

ขาดการ 
บูรณาการ 

  
การด าเนินงาน

ระหว่างองค์กรหลัก 
ในกระทรวงขาด

ประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานทั้ง

ระบบ 
 

  
ขาดธรรมาภิบาลใน
การใช้อ านาจหน้าท่ี 

 

  
ใช้งบประมาณ 

ในด้านที่ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน 

 

ใช้งบประมาณเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณา
จากการด าเนินงานที่เป็นไปตาม

กรรอบการปฏิรูปการศึกษา 

ปรับระบบการบริหารงานให้มี
ความคล่องตัว บูรณาการการ

ท างานได้อย่างครอบคลุม 

6 
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษา 
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ประเดน็น าเสนอ 
1. สภาวการณ์ด้านการศกึษาของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษา 

3.     ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

 1) การบริหารงานบคุคล 

 2) งบประมาณ 

 3) ทรัพยากร/สิ่งอ านวยความสะดวก/เคร่ืองมือ 
 4) การบริหารจัดการ 

4.     นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

1. 
การบริหารงานบุคคล 

4. 
การบริหารจัดการ 

ทรัพยากร/เครื่องมือ 
3. 

งบประมาณ 
2. 
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ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

1. 
การบริหารงานบุคคล 

การบรรจุ/การแต่งตั้ง/การโยกย้าย 1.1 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznsbogMXOAhWLOo8KHYFIB7IQjRwIBw&url=http://www.datastore365.co.uk/services/online-backup/online-backup-for-education/&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNHCzSdcov-vQJ9LNhxvieGrbXanNw&ust=1471404942865516


แผนที่แสดงร้อยละการขาดเกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (6) 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (32) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (31) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (8) 

แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน  
ข้าราชการครู 



แผนที่แสดงร้อยละการขาดเกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (4) 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (14) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (40) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (19) 

แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน  
ข้าราชการครู + พนักงานราชการ 



แผนที่แสดงร้อยละการขาดเกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (0) 

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (10) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (41) 

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (26) 

แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน  
ข้าราชการครู +พนักงานราชการ+

อัตราจ้าง 
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อัตราก าลัง ปี ๒๕๕๙ 

อัตราก าลัง ปี ๒๕๕๘ 



จ านวนโรงเรียนที่มีครูขาด ครูเกิน 

หน่วยงาน จ านวนรวม ครูพอดี 

(จ านวนโรงเรียน) 
ครูขาด 

(จ านวน

โรงเรียน) 

ครูเกิน 

(จ านวน

โรงเรียน) 

สพป. ๒๗,๙๘๘ ๙,๐๐๙ 
 

๖,๕๗๐ ๑๒,๔๐๙ 

สพม. ๒,๓๖๓ ๒๑๗ 
 

๑,๑๘๘ ๙๕๕ 

สศศ. ๑๗๔ ๒ 
 

๑๖๒ ๑๐ 
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สัดส่วนจ านวนครูต่อห้องเรียน 
 (๑) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน จ านวน ๑๒๐ คนลงมา) 
  - ครู ๘๔,๙๔๑ คน 
  - จ านวนห้องเรียน ๑๒๐,๖๓๒ ห้อง 
  - ห้องเรียนที่ไม่มีครูประจ าชั้น ๓๕,๖๙๑ ห้อง  
 (๒) โรงเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ขึ้นไป 
  - ครู ๓๑๔,๘๕๘ คน 
  - จ านวนห้องเรียน ๒๒๔,๐๖๗ ห้อง 
  - ครูเกินห้องเรียน ๙๐,๗๙๐ คน 

37 



ครูสอนไม่ตรงสาขา 

สาขาวิชา จ านวนครูที่สอนไม่ตรงสาขา (คน)  

ปฐมวัย ๙,๗๕๐ 

ภาษาไทย ๘,๖๔๓ 

คณิตศาสตร์ ๘,๓๗๗ 

วิทยาศาสตร์ ๒,๔๓๗ 

ศิลปศึกษา ๑,๑๔๙ 
38 



จะเกล่ียครูให้มีครูประจ าชัน้ครบทกุห้อง 
(เกณฑ์อัตราก าลังครเูดิม ปรับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง) 

ภายใน 2 ปี 

จะท าให้ครูตรงสาขา 

ภายใน 5 – 10 ปี 

39 

จะท าครูให้ครบตามเกณฑ์ใหม่ 

ภายใน 1 ปี KPI1 



ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ ตั้ง กศจ. รับผิดชอบ การบริหารงานบุคคล 

ปรับเกณฑ์การคิดอัตราให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ 

จัดท าแผนอัตราก าลังครูล่วงหน้า ๑๐ ปี 

เกลี่ยอัตราก าลังโดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก 

ให้บรรจุทดแทนอัตราครูที่เกษียณอายุภายในเดือนตุลาคม 
(ของทุกปี) 

จ้างครูให้ตรงกับสาขาที่ขาดแคลน และตรงกับพื้นที่ที่ขาดแคลน 

40 



 

41 



 การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น 

คืนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

สรรหาครูเกษียณอายุราชการ 
และมีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ 

เป็นครูเก่ง ปฏิบัติงานสอนในวิชาที่ขาดแคลน  
มีผลงานเชิงประจักษ์และมีสุขภาพดี 

 
1. ปฏิบัติหน้าที่สอนในสาขาที่ขาดแคลน  
2. เป็นพี่เลี้ยงสอนงานครูที่ปฏิบัติงานสอน 

(ถ่ายทอดเทคนิคการสอน) 
เริ่มด าเนินการ ปี 2559 จ านวน 1,097 คน 

 ปี 2560สงป.อนุมัติงบประมาณ  
ส าหรับ 5,400 อัตรา 

หลกัการ 

คณุลกัษณะ 

หน้าท่ี 

แผนการ
ด าเนินงาน 



ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

1. 
การบริหารงานบุคคล 

การบรรจุ/การแต่งตั้ง/การโยกย้าย 1.1 

การผลิตและพัฒนาครู 1.2 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznsbogMXOAhWLOo8KHYFIB7IQjRwIBw&url=http://www.datastore365.co.uk/services/online-backup/online-backup-for-education/&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNHCzSdcov-vQJ9LNhxvieGrbXanNw&ust=1471404942865516


ส่งเสริมให้ครูสอนตรงสาขาใช้ศกัยภาพ 
ในการสอนอย่างเต็มที่ 

ภายใน 5 ปี 

44 

KPI2 



การแก้ปัญหาการผลิตครู 

คุณลักษณะครูที่อยากเห็นในศตวรรษที่ 21 

บุคลิกภาพดี 

จิตวิญญาณความเป็นคร ู 
(มุ่งม่ันที่จะท าให้ศิษย์เป็นดี/มีความรู)้ 

เทคนิคการสอนด ี

มีความรู้/ 
รู้เรื่องkey ที่สอน 

ทักษะการพูด (เรื่องเดียวกัน
สามารถพูดให้เข้าใจได้ใน  

60 30 10 5 นาท)ี  

ถ่ายทอดเข้าใจง่าย 
ICT 
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- จบ ป.ตรี สาขาอื่น  
- ศึกษาวิชาชีพครู 1 ปี 
- จบแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพครู 

หลักสูตรปริญญาทางการสอน 

หลักสูตรครู 5 ปี 
113 แห่ง 
ผลิตนักศึกษาสายครู 
ประมาณ 40,000 คน/ปี 

TQF ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (5 ปี) 

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
48 แห่ง ผลิตได้ ประมาณ 7,000 คน/ปี 

-จบ ป.ตรี สาขาการศึกษาหรือสาขาอื่น 
- เข้าเรียนต่อในระดับ ป.โท 
- จบแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพครู 

มาตรฐาน
คุรุสภา 

แหล่งผลิตครู 



การวางแผนครูล่วงหน้า 10 ปี 
จ านวนครูเกษียณอายุราชการ 

จ านวนครูเกษียณอายุ 223,301 คน 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ครบเกษียณอายุใน 10 ปี พ.ศ. 2559-2568 

แต่ผลิตปีละประมาณ  
40,000 คน/ปี 
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ความต้องการครู สอศ. แยกตามสาขาวิชา 
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 วามตอ้ การ รทูั ้ส  น้   1 831  น

ความต้องการครูที่จะทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการในอีก 6 ปีข้างหน้า  
ตั้งแต่ปี 2557-2562 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แยกตามสาขาวิชา 

ความต้องการครู 1,831 คน 



ปรับหลักสูตรการผลิตครู 

Demand / Supply 

จัดท าอัตราก าลังครู 10 ปี 
สพฐ. สช. สอศ. สกอ. กคศ. คุรุสภา 

- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตร 
  ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ 
   การผลิตครู (113 แห่ง) คุรุสภา สกอ. 

 
 

ปรับปรุงเกณฑแ์ละมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู 
 
 จัดท าหลักสูตรการผลิตครู(ใหม)่ 

- Subject (วิชาที่สอน) 
- Pedagogy  (เทคนิคการสอน) 

(เริ่มใช้ ปี 2560) 
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ระบบการผลิตครูในอนาคต 
25-40-35 

(ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - ระบบปิด – ระบบเดิม) 



การแก้ข้อกล่าวหา “ครูไม่เก่ง” 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 25% ของอัตราเกษียณ 

ปัญหา 1. คนเก่งไม่นิยมเป็นครู 

2. ขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะ 

3. ขาดแคลนครูในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล
ชายขอบ ทุรกันดาร 

หลักการ 
1. น าคนเก่งมา
เป็นครู 

2. ให้ความ
เร่งด่วนใน
สาขาที่ขาด

แคลน 

3. จบแล้วไปเป็น
ครูตามภูมิล าเนา 

ครม.อนุมัติหลักการ 10 ปี 
อนุมัติงบประมาณ 2 ปี 



113 สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู 

อัตราครูเกษียณ 
(แต่ละปี) 

.. %  .. %  .. %  .. %  .. %  .. %  .. %  

น า 40 % ของจ านวนอัตราครู
ที่เกษียณมาจัดสรรการผลิตครู 

- โควตาเข้าเรียน 
   ในสถาบันอุดมศึกษา 
- จบแล้วบรรจุรับ 
   ราชการครู 

- เป็นเลิศ
การสอน
ปฐมวัย 

- เป็นเลิศ
การสอน
คณิตศาสตร์ 

- เป็นเลิศ
การสอน
วิทยาศาสตร์ 

- เป็นเลิศ
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

- เป็นเลิศ
การสอน
ภาษาไทย 

- เป็นเลิศ
การสอน
สังคมศึกษา 

- เป็นเลิศ
การสอน
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยที่ 1 มหาวิทยาลัยที่ 2 มหาวิทยาลัยที่ 3 มหาวิทยาลัยที่ .. มหาวิทยาลัยที่ 98 มหาวิทยาลัยที่ .. มหาวิทยาลัยที่ .. 

- จัดสรรโควตาให้มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ขีดความสามารถ และความต้องการครูในแต่ละสาขาในปีนั้นๆ  
- ใช้จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรโควต้าจัดสรรงบประมาณค่าหัวเพิ่มเติม

ให้กับมหาวิทยาลัย (เฉพาะจ านวนที่ได้รับโควตา)  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นเลิศด้านครู 

มุ่งผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่มคีุณภาพ 
ต้องด าเนินการให้ดีกว่า ม. เก่า เพราะเป็นจุดเด่นเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ต้องท าการผลิตครูระบบเปิดให้เข้มแข็ง
ใกล้เคียงระบบปิด 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นมาตรฐาน 

         - พัฒนาอาจารย ์

         - ผลิตครูให้ตรงตามความต้องการ  

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะศึกษาศาสตร์ /ครุศาสตร์ 



การสอบครูเพื่อบรรจุเป็นครูใหม่ 

แนวทางเดิม แนวทางในปัจจุบัน แนวทางใหม่ 

1. ก.ค.ศ.ก าหนดเกณฑ์และวิธี
สอบ 

1. กศจ.ด าเนินการจัดสอบ 1. สอบรวมโดยข้อสอบกลางครั้ง
เดียวทั่วประเทศ 

2. ส่วนกลางโดย สพฐ.ก าหนด
สัดส่วนต าแหน่งว่าง 

2. สามารถโอนย้ายข้ามเขตพื้นที่ได้ 2. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้คัดเลือกครูโดยสามารถประกาศ
สอบสัมภาษณ์ครูที่สอบผ่าน
ข้อเขียนเพื่อเป็นผู้เลือกครูที่จะ
บรรจุเข้าสอนในโรงเรียนของตน 

3. อ.ก.ค.ศ. ก าหนดวิชาเอก 
และด าเนินการจัดสอบ 

4. สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออก
ข้อสอบ 

***อยู่ระหว่างการจัดท าแนวที่
เหมาะสม 

5. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่เป็นผู้เรียก
ผู้ผ่านการทดสอบมารายงานตัว 



การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู 

1. จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ตามรายวิชาที่สอน 

2. ดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน (ในวิชานั้น ๆ)  

3. น าผลการทดสอบ และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน
มาเป็นตัวก าหนดว่า ครูท่านใดจะต้องอบรมในสาระใดบ้าง 

ตัวอย่างเช่น การอบรมครูภาษาอังกฤษ ทุกชั้นปี  
ครูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

ประ 
เมิน 
ครู 



มาตรฐานภาษาองักฤษ 



การอบรมเพื่อการพัฒนาครู 
แนวทางเดมิ แนวทางใหม่ 

- สว่นกลาง โดย สพฐ.ก าหนดหวัข้อ 
   

- กศจ. ด าเนินการจดัอบรม 

- เร่ืองเดิมท่ีด าเนินการเป็นประจ าทกุปี ก าหนดเร่ืองจาก 
  - ความต้องการของครูในประเดน็ท่ีต้องการพฒันา 
  - ตามผลการประเมินความรู้ของครูวา่ต้องเข้ารับการประเมินใน
เร่ืองใด 

1) Face to Face : โดยภาพรวมเป็นการ
ประชมุชีแ้จง ไมเ่น้นการฝึกปฏิบตัิและการมี
สว่นร่วม 
2) Online : - มีการ Pre-test/ Post 
test 

- ก าหนดตารางการอบรมเป็นวงรอบ อบรมช่วงปิดเทอม  
ท าเป็นCamp  

- อบรมโดยจงัหวดั หรือกระจายเป็นภมูิภาค 
- อบรม Online ให้มีระบบการประเมิน ที่ตรวจสอบ

กระบวนการเข้าร่วมเรียนรู้ และความรู้หลงัการอบรม 
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ปรับระบบการประเมิน  
วิทยฐานะ 

- ปรับปรุงระบบการประเมิน
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานครู 

- ปรับการประเมิน 
วิทยฐานะให้สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

62 

คุณภาพ 



 จ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามระดับวิทยฐานะ 
สพฐ. 

355,206 

ไม่มวีิทยฐานะ  
  55,334 คน 

ไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย)   

 13,917 คน 

วิทยฐานะช านาญการ 

 98,609 คน 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

186,952 คน 

วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

393 คน 

วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 

1 คน 

มีวิทยฐานะ 
285,995 คน  
(81%) 63 



 จ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามระดับวิทยฐานะ 
กศน. 

770 

วิทยฐานะช านาญการ 

 360 คน 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

397 คน 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

13 คน 
วิทยฐานะช านาญการ 

6,414 คน 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

4,405 คน 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

91 คน 

ไม่มีวิทยฐานะ 

2,652 คน 

13,562 

สอศ. 
มีวิทยฐานะ 
770 คน  
(100%) 

มีวิทยฐานะ10,910คน (80%) 
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ท าให้การเลื่อนและคงวิทยฐานะเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาครู 
และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

มาตรา 55 ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
ก าหนดให้มีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อด ารงไว้ ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญ
การ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.ก าหนด  

กรณีผู้ไมผ่านการประเมินให้ด าเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
(1) ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับวิทยฐานะให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถผ่าน
การประเมิน 
(2) ให้ด าเนินการเลื่อนขั้น / งดเงินประจ าต าแหน่งหรอืเงินวิทยฐานะแล้วแต่กรณี 
 (3) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ /ประสิทธิผลในระดับทีก่ าหนดให้
สั่งผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา 110(6) 
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ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

1. 
การบริหารงานบุคคล 

การบรรจุ/การแต่งตั้ง/การโยกย้าย 1.1 

การผลิตและพัฒนาครู 1.2 

วินัยและการรักษาขวัญ 1.3 
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การทุจริต การโยกย้าย  

การใช้ดุลยพินิจการลงโทษ  

การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
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ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

งบประมาณ 
2. 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznsbogMXOAhWLOo8KHYFIB7IQjRwIBw&url=http://www.datastore365.co.uk/services/online-backup/online-backup-for-education/&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNHCzSdcov-vQJ9LNhxvieGrbXanNw&ust=1471404942865516


ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สอ. สกก. สกบ. สคส. สตผ. สทร. สทศ. สนก. จชต. สพค. สพร. สภษ. สมป. สวก. สศศ. กพร. ฉก.ชน. ศนฐ. ตสน. 

รร. รร. รร. รร. รร. 

จัดการศึกษาเด็ก
ตกหล่น 

กิจกรรมสร้าง
คุณธรรม 

พัฒนาคุณภาพ 
 รร.ขนาดเล็ก 

พัฒนาประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

พัฒนาประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

พัฒนาบุคลากร ICT 

สร้างคุณธรรม
ในสถานศึกษา 

จัดการศึกษาใน 
จชต. 

สร้างความ
เข้มแข็งในการ

พัฒนาครู 

โครงการคืนครูให้
นักเรียน 

ส่งเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษ 

พัฒนา  
รร.มัธยม 

พัฒนาความสามารถ 
วิทย์ - คณิต 

การศึกษา 
เด็กพิการ 

พัฒนาประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย

ทางสังคม 

พัฒนา  
รร.จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย 

โรงเรียนดีประจ า
ต าบล 

พัฒนาประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

สนผ. ศจภ. ศพก. 

ระบบงบประมาณ สพฐ. (ที่ใช้อยู่เดมิ) 

(จ้างลูกจ้าง TOR) 
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จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

เท่าเทียม : ด้านเศรษฐกิจ 

ระดับชัน้ ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน 

ค่าหนังสือ
(เฉลี่ย 
แต่ละ

ระดับ) 

ค่า
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รวม Top-
Up 

ยากจน 

Top-
Up 
ขนาด
เล็ก 

รวม 

ก่อน
ประถมศึกษา 1,700 200 300 200 430 2,830 - - 2,830 

ประถมศึกษา 
1,900 500 360 390 480 3,630 500 500 4,630 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 3,500 621 450 420 980 5,971 3,000 1,000 9,971 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3,800 909 500 460 950 6,619 - - 6,619 
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ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส) โดยจัดการศึกษาแบบ
โรงเรียนเฉพาะ การจัดการเรียนรวม และศูนย์การเรียน 

โรงเรียนเฉพาะ จ านวน 48 แห่ง  12,936 คน  

ศูนย์การเรียน จ านวน 77 แห่ง  24,061 คน 

เด็กเรียนร่วม ประมาณ 383,196 คน 

420,193 คน 
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การเข้าถึง เท่าเทียม 
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ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

ทรัพยากร/เครื่องมือ 
3. 
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จะจัดท าโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่าย/ 
ฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร/ 

บูรณาการระบบจัดการองค์ความรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ภายใน ปี 2560 

74 
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ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

ทรัพยากร/เครื่องมือ 
3. 

การปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1 
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สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1. รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จะเดินสาย Fiber Optic ให้ทุกหมู่บ้านภายในปี 2560 
2.  รร.ประชารัฐ Phase 1 จ านวน 3,342 รร. ยังขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ านวน 349 รร. ทั้งนี้ คณะท างานประชารัฐด้าน

การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า ภาคเอกชน จะวางสายให้เสร็จทุกโรงเรียนภายในปี 2559 
3.  ห้องเรียนประชารัฐ จ านวน 30,000 ห้อง  จาก 3,342 รร. คณะท างานประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า 

ภาคเอกชน จะจัดท าห้องเรียน IT ให้ทั้งหมด ภายใน ธันวาคม 2559 (TV Computer Projector etc.) 



ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

ทรัพยากร/เครื่องมือ 
3. 

การปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1 

การบูรณาการฐานข้อมูล 3.2 
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การบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่บร หารการศกึษา 

“สรา้ ฐานขอ้มลูกลา และสารสนเทศทีเ่ป นเอกภาพ” 

                  .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

                  .
    

  .

   .    .    .

                 .

 . . .   .   .

XML XML XML

XML XML

XML XML XML

XML

(เชื่อมโยงกันและมีข้อมูลกลาง) 

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



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. 

กศน. 

กคศ. 

สช. 

สอศ. 
คุรุสภา 

หน่วยงานนอก ศธ. 



รายการข้อมูลมาตรฐานข้อมูลกลางของนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน 

ที่ รายการข้อมูล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จัดเก็บ 

ชุดข้อมูลด้านการศึกษา 
35 ปีการศกึษาท่ีเร่ิมเข้าเรียนในระดบั

การศกึษา 
ทกุระดบั 

36 ปีการศกึษาท่ีเร่ิมเข้าเรียน ทกุระดบั 
37 รหสัระดบัการศกึษา ทกุระดบั 
38 รหสัชัน้ปี ทกุระดบั 
39 รหสัหลกัสตูร ทกุระดบั 
40 รหสัประเภทวิชา อาชีวะ 
41 รหสัสาขาวิชา อาชีวะ 
42 รหสัสาขางาน อาชีวะ 
43 ผลการเรียนเฉล่ียประจ าภาคเรียน ทกุระดบั 
44 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ทกุระดบั 
45 จงัหวดัท่ีเรียน ทกุระดบั 

46 รหสัสถานศกึษาเรียนร่วมทวิ
ศกึษา 

สอศ 

ที่ รายการข้อมูล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จัดเก็บ 

ข้อมูลท่ีอยู่ (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน)  
18 รหสัประจ าบ้าน ทกุระดบั 
19 เลขท่ีบ้าน ทกุระดบั 
20 หมูท่ี่ ทกุระดบั 
21 ถนน ทกุระดบั 
22 ซอย ทกุระดบั 
23 ตรอก ทกุระดบั 
24 รหสัจงัหวดัอ าเภอต าบล ทกุระดบั 

ข้อมูลบิดา-มารดา 
25 รหสัค าน าหน้าช่ือบดิา ทกุระดบั 
26 ช่ือบดิา ทกุระดบั 
27 ช่ือกลางของบดิา ทกุระดบั 
28 นามสกลุบดิา ทกุระดบั 
29 รหสัสถานภาพของบดิา ทกุระดบั 
30 รหสัค าน าหน้าช่ือมารดา ทกุระดบั 
31 ช่ือมารดา ทกุระดบั 
32 ช่ือกลางของมารดา ทกุระดบั 
33 นามสกลุมารดา ทกุระดบั 
34 รหสัสถานภาพของมารดา ทกุระดบั 

ที่ รายการข้อมูล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จัดเก็บ 

1 ปีการศกึษา ทกุระดบั 
2 ภาคการศกึษา ทกุระดบั 
3 รหสัสถานศกึษา/หนว่ยงาน ทกุระดบั 
4 หนว่ยงานต้นสงักดั ทกุระดบั 

ชุดข้อมูลพืน้ฐานบุคคล 
5 รหสัอ้างอิง นกัเรียน และโรงเรียน ทกุระดบั 
6 รหสันกัเรียน ทกุระดบั 
7 รหสัประจ าตวัประชาชน ทกุระดบั 
8 เลขท่ีหนงัสือเดนิทาง ทกุระดบั 
9 รหสัค าน าหน้าช่ือ ทกุระดบั 
10 ช่ือ ทกุระดบั 
11 ช่ือกลาง ทกุระดบั 
12 นามสกลุ ทกุระดบั 
13 รหสัเพศ ทกุระดบั 
14 วนัเดือนปีเกิด ทกุระดบั 
15 รหสัสญัชาต ิ ทกุระดบั 
16 รหสัความพิการ ทกุระดบั 
17 รหสัความด้อยโอกาส   ทกุระดบั 



รายการข้อมูลมาตรฐานข้อมูลกลาง 
ของ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรอ่ืน 

ที่  รายการข้อมูล 
ระดับการศึกษา 

ที่จัดเก็บ 
1 ปีการศกึษา ทกุระดบั 
2 ภาคการศกึษา ทกุระดบั 
3 รหสัสถานศกึษา/หนว่ยงาน ทกุระดบั 
4 หนว่ยงานต้นสงักดั ทกุระดบั 

ชุดข้อมูลพืน้ฐานบุคคล 
5 รหสัอ้างอิง บคุลากร และโรงเรียน ทกุระดบั 
6 รหสัประจ าตวัประชาชน ทกุระดบั 
7 เลขท่ีหนงัสือเดนิทาง ทกุระดบั 
8 วนัท่ีออกหนงัสือเดนิทาง ทกุระดบั 
9 วนัหมดอายขุองหนงัสือเดนิทาง ทกุระดบั 
10 รหสัค าน าหน้าช่ือ ทกุระดบั 
11 ช่ือ ทกุระดบั 
12 ช่ือกลาง ทกุระดบั 
13 นามสกลุ ทกุระดบั 
14 รหสัเพศ ทกุระดบั 
15 วนัเดือนปีเกิด ทกุระดบั 
16 รหสัสญัชาต ิ ทกุระดบั 
17 รหสัประเภทบคุลากร ทกุระดบั 
18 รหสัช่ือต าแหนง่ ทกุระดบั 
19 รหสัวิทยฐานะ และต าแหนง่วิชาการ ทกุระดบั 

 ที่ รายการข้อมูล 
ระดับการศึกษา 

ที่จัดเก็บ 
20 รหสัระดบัการศกึษาท่ีสอน ทกุระดบั 
21 รหสักลุม่วิชาท่ีสอน ทกุระดบั 
22 รหสัวฒุิทางครู ขัน้พืน้ฐาน 
23 รหสัประเภทใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ขัน้พืน้ฐาน 
24 เลขท่ีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ขัน้พืน้ฐาน 
25 วนัท่ีใบอนญุาตหมดอาย ุ ขัน้พืน้ฐาน 

ชุดข้อมูลท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
26 รหสัประจ าบ้าน ทกุระดบั 
27 เลขท่ีบ้าน ทกุระดบั 
28 หมูท่ี่ ทกุระดบั 
29 ถนน ทกุระดบั 
30 ซอย ทกุระดบั 
31 ตรอก ทกุระดบั 
32 รหสัจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล ทกุระดบั 

ชุดข้อมูลด้านการศึกษา 
33 รหสัระดบัการศกึษา ทกุระดบั 
34 รหสัวฒุิการศกึษา ทกุระดบั 
35 ช่ือสาขาวิชาเอก ทกุระดบั 
36 รหสัสาขาวิชาเอก ทกุระดบั 



รายการข้อมูลมาตรฐานข้อมูลกลางของสถานศึกษาและหน่วยงาน 

ที่ รายการข้อมูล 
ระดับการศึกษา 

ที่จัดเก็บ 
1 ปีการศกึษา ทกุระดบั 
2 รหสัสถานศกึษา/หนว่ยงาน ทกุระดบั 

3 
ช่ือสถานศกึษา/หนว่ยงาน
ภาษาไทย 

ทกุระดบั 

4 
ช่ือสถานศกึษา/หนว่ยงาน
ภาษาองักฤษ 

ทกุระดบั 

ข้อมูลที่อยู่ของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
5 รหสัประจ าบ้าน ทกุระดบั 
6 เลขที่บ้าน ทกุระดบั 
7 หมูท่ี่ ทกุระดบั 
8 ตรอก ทกุระดบั 
9 ซอย ทกุระดบั 

10 ถนน ทกุระดบั 
11 รหสัจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล ทกุระดบั 
12 รหสัไปรษณีย์ ทกุระดบั 
13 หมายเลขโทรศพัท์1 ทกุระดบั 
14 หมายเลขโทรศพัท์2 ทกุระดบั 
15 หมายเลขโทรสาร ทกุระดบั 
16 ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ ทกุระดบั 
17 ที่อยูเ่ว็บไซต์ ทกุระดบั 
18 วนัเดือนปีที่ก่อตัง้ ทกุระดบั 
19 หนว่ยงานต้นสงักดั ทกุระดบั 

20 
รหสัประเภทสถานศกึษา/
หนว่ยงาน 

ทกุระดบั 

ที่ รายการข้อมูล 
ระดับการศึกษา 

ที่จัดเก็บ 
21 สถานะของสถานศกึษา ทกุระดบั 
22 สถานภาพการควบรวมสถานศกึษา ทกุระดบั 
23 รหสัประเภทการปกครอง ทกุระดบั 
24 ช่ือ-สกลุผู้บริหาร ทกุระดบั 
ชุดข้อมูลพิกัดทางภมิูศาสตร์ตามมาตรฐาน  Indian Datum 
25 คา่ต าแหนง่พิกดัทาง Latitude ทกุระดบั 
26 คา่ต าแหนง่พิกดัทาง Longitude ทกุระดบั 

ชุดข้อมูลระบบการจัดการศึกษา 
27 รหสัระบบการจดัการศกึษา ทกุระดบั 

กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสอน 
28 รหสัระดบัการศกึษาที่เปิดสอน ทกุระดบั 

ชุดข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
29 ปีที่ได้รับรางวลั ทกุระดบั 
30 ช่ือรางวลั ทกุระดบั 
31 แหลง่ที่มาของรางวลั ทกุระดบั 

ชุดข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
32 รหสัไฟฟา้ ขัน้พืน้ฐาน 
33 รหสัประเภทอินเทอร์เน็ต(ประเภทสือ่) ขัน้พืน้ฐาน 
35 รหสัการใช้สือ่การเรียนการสอน ทกุระดบั 

ท่ี รายการข้อมลู 
ระดบั

การศกึษา 
ท่ีจดัเก็บ 

ข้อมูลทางด้านสถติ ิ
36 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการเรียนการสอน 
ขัน้พืน้ฐาน 

37 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการบริหารการจดัการ 

ขัน้พืน้ฐาน 

38 จ านวนห้องน า้ส าหรับ
นกัเรียนชาย 

ขัน้พืน้ฐาน 

39 จ านวนห้องน า้ส าหรับ
นกัเรียนหญิง 

ขัน้พืน้ฐาน 

40 จ านวนห้องน า้ทัง้หมด ทกุระดบั 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลสถานศึกษาและหนว่ยงาน 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence 
(BI) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 

สป. ก.ค.ศ. คุรุสภา สกสค. สกศ. 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน 

สพฐ. สกอ. กศน. สช. สอศ. 

ศทก. สป. 

Business Intelligence (BI) 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence (BI) 

คุรุสภา 
(ใบประกอบวิชาชีพ) 

สป. 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอ่ืน 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence 
(BI) 

สป. 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

ก.ค.ศ. คุรุสภา สกสค. สกศ. 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 

DPIS DPIS          DPIS         DPIS   DPIS       DPIS 



ฐานข้อมูลกลาง 

WEB WEB WEB WEB WEB 

หน วย านอืน่ 

WEB 
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หน่วยงานที่จัดการศึกษา 

1.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
14. กรมกิจการเด็กและเยาวชน   
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  15. สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 

3.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16. กองทัพบก  กระทรวงกลาโหม 

4.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 17. กองทัพเรือ  กระทรวงกลาโหม 
5.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
     และการศึกษาตามอัธยาศัย 

18. กองทัพอากาศ  กระทรวงกลาโหม 

6.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน) 19. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

7.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 20. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

8.  ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 21. กองบัญชากองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 

9.  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 22. สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

10.  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร  
     (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) 

23. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

11. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร  
     (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) 

24. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
     ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

12. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 25. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

13. สถาบันการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม 88 



ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

ทรัพยากร/เครื่องมือ 
3. 

การปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1 

การบูรณาการฐานข้อมูล 3.2 

การบูรณาการระบบจัดการองค์ความรู้ 
สื่อสารสนเทศ 

3.3 
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ใช้ประโยชน์จาก DLTV ในการเข้าถึงการศึกษาส าหรับโรงเรียน
ในพื้นท่ีห่างไกล และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนทั่วไป 

ชั้น ปี ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ รวม 

ป.6 

2557 44.16 37.06 40.88 48.89 31.61 40.52 

2558 48.18 42.51 41.45 47.32 35.31 42.95 

ผลต่าง 4.02 5.45 0.57 -1.57 3.7 2.43 

สรุป เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

ม.3 

2557 33.72 26.96 36.10 45.36 26.33 33.69 

2558 41.17 28.64 35.02 43.07 27.05 34.99 

ผลต่าง 7.45 1.68 -1.08 -2.29 0.72 1.3 

สรุป เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

ปี 2538 – 2557 
จ านวน 6,000 โรงเรียน  

ปัจจุบัน 

15,369 โรงเรียน  
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ให้มีทุกโรงเรียนสามารถเขา้ถึงสัญญาณอินเทอร์เนต็  
ได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ DLIT  

ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

15,553 โรงเรียน  
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การบรูณาการระบบจัดการอ   ์วามรู ้

“เนือ้หาสาระเขา้ถ ึทกุช อ ทา สือ่ ทกุรปูแบบ ทกุอปุกรณ์” 

                    .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

Smart Studio AppsDLTV WebsiteInternet Intranet

RadioMobileComputer IPTV E-Book Multimedia
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จัดท าระบบ Portal กลางสื่อการเรียนรู้ 

คลังสื่อการเรียนรู้กลาง 

Internet 

e-Learning  
สกอ. 

e-Learning  
สอศ. 

e-Learning  
อื่นๆ 

e-Learning  
สพฐ. 

น าส่งสื่อการเรียนเข้ารับ 
การพิจารณาจากคณะกรรมฯ 

นักเรียน / ครู / ประชาชน 

เข้าใช้งานสื่อ 

Content 
History 

วิเคราะห์ (BI) 

คณะกรรมการคัดเลือกสื่อ 

น าเข้าสื่อที่ผ่านการคัดเลือก 
เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง 



ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

ทรัพยากร/เครื่องมือ 
3. 

การปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1 

การบูรณาการฐานข้อมูล 3.2 

การบูรณาการระบบจัดการองค์ความรู้ 
สื่อสารสนเทศ 

3.3 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3.4 
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จะท าให้เดก็เรียนท่องจ า ในสิ่งที่ควรจ า 
และน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน 

ภายใน 2 ปี(ปีการศึกษา 2561) 
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จะท าให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน 
(Science Technology Engineering  and Mathematics) 

ภายใน 5 ปี 

99 

KPI6 



หน่วยงานที่ด าเนินงาน STEM 
 
1. สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 13 ศูนย์ (91 โรงเรียน) 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 17 โรงเรียน (รับผิดชอบเฉพาะห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง) 
3. ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 24 โรงเรียน 
4. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(สวทน.) ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 118 โรงเรียน 
6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด าเนินงานเป็นพี่เลีย้งให้กับ

โรงเรียนทัง้หมด 147 โรงเรียน (ส่วนใหญ่เป็นกจิกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 
7. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5 โรงเรียน 
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คณะกรรมการอ านวยการการ 

จัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษาในสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 

พฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษาใน
สถานศึกษา 

คณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษาในสถานศึกษา 

ค าส่ัง ศธ ที่ สป. 375/2559  
เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอน 

สะเตม็ศึกษาในสถานศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
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ก าหนดขั้นตอน ของ “กิจกรรมการเรียนรู้”  
 

      ขั้นที่ 1 - ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา 

        ขั้นที่ 2 -รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
        ขั้นที่ 3 –ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (SCI+Math &T)    
        ขั้นที่ 4 -วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (E)  
        ขั้นที่ 5 - ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (E)     
        ขั้นที่ 6 -น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม 

การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6” 
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การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6” 
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รายชื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6 

  ชั้น                       ช่ือกิจกรรม 

ป.1      การสื่อสาร 
ป.2      รักษ์คอมพิวเตอร์ 
ป.3      การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
          ประหยัด 
ป.4      บ้านพลังงานแสงอาทิตย ์
ป.5      เครื่องดักแมลงวัน 
ป.6      รถของเล่นไฟฟ้า  
ม.1      ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง 
ม.2      ล าบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้ 
ม.3      สว่างไสวด้วยสายน้ า 
ม.4      บันจีจัมป ์
ม.5      ถุงประคบร้อน 
ม.6      สัญญาณกันขโมย  

 ชั้น                    ชื่อกิจกรรม 

ป.1        เล่นล้อวงกลม  
ป.2        เรือบรรทุกน้ า  
ป.3      เรือใบกับสายลม  
 
ป.4      โมบายปลาตะเพียน 
ป.5      สวนมะนาวนอกฤดู  
ป.6      นักโภชนาการน้อย 
ม.1      The young designer  
ม.2      นาวาฝ่าวิกฤต  
ม.3      ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม 
ม.4      กังหันลมผลิตไฟฟ้า  
ม.5      สเลอปี้  
ม.6      ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
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การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6” 
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แผนการด าเนินการ  
 - ปรับ “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาส าหรับครู” ภาคเรียนที่ 2 (ชั้น ป.1 – ม.6) โดยแยก

ขั้นตอนการสอนกิจกรรมให้มี 6 ขั้นตอนอย่างชัดเจน (เดือนมิถุนายน) 
 
 - จัดท า Artwork ต้นฉบับกิจกรรมสะเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนและ  
ต้นฉบับคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 2 (กรกฎาคม – สิงหาคม) 
 
 -  ถ่ายท าวิดีทัศน์การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1 – ม.6 ของภาคเรียนที่ 2 
(กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 - น ากิจกรรมสะเต็มศึกษา และคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาส าหรับครู ขึ้นเผยแพร่ 
บนเวปไซต์   URL: http://www.stemedthailand.org/ (กันยายน) 

http://www.stemedthailand.org/


โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
ขบัเคล่ือนสะเต็มศึกษาในปี 2559 

จ านวน 2,495 โรง 

ประถมศึกษา  
1,830 โรงเรียน 

มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

1,417 โรงเรียน 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
420 โรงเรียน 

โรงเรียนประชารัฐ  
734 โรงเรียน 

โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม 
และให้ค าปรึกษาประจ าจังหวดั  

โรงเรียนศักยภาพสูง 
 154 โรง 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย   

10 โรง/เขต รวม 2,250 โรงเรียน 

โรงเรียน  
ศูนย์สะเต็มภาค 
และเครือข่าย  

91 โรง มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

105 

การขับเคลื่อน 



การใช้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 

  สถาบันอุดมศึกษา 
ลงไปช่วยพัฒนา

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 

* ทุกมหาวิทยาลัยต้องเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียน 

10,947  
โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ 
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ยกระดับภาษาอังกฤษ 
ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 

ภายใน 3 ปี 

107 

KPI7 



ล าดับที่ ประเทศ / %ของคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ 

1 สิงคโปร์   71 % 

2 ฟิลิปปินส ์ 55.49% 

3 บรูไน ดารุสซาลาม 37.73 % 

4 มาเลเซีย 27.24 % 

5  ไทย 10 %   (6.54 ล้านคน) 

ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
จาก 10 ประเทศอาเซียน 
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สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา  

จัดท า application (Echo Hybrid, Echo English) 

พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการ Boot Camp 

ปรับชั่วโมงเรียนและเน้นการเรียนการสอนเพื่อการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สร้างสภาพแวดล้อม 

109 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjju6vTrNvNAhWKRo8KHTvgCTYQjRwIBw&url=http://www4.stat.ncsu.edu/~post/dug.html&bvm=bv.126130881,d.c2I&psig=AFQjCNFu8lyoiF7-GO2IQHQAX5wi0M23ZQ&ust=1467774556768446
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHyIX5qdvNAhXBvY8KHfGKBJQQjRwIBw&url=http://www.abcomm.com/golf-englisch&bvm=bv.126130881,d.c2I&psig=AFQjCNHDQo1wQ9lwhydy42dr3acPT9ZAfQ&ust=1467773777836424


ปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

จาก 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 5 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 110 



พัฒนาครู 

111 
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ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
18 ศูนย์ภูมิภาค 

Boot Camp 



 
18 Regional English Trainer Centres 

 
First Phase ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 

8 จังหวัด 6,000 คน 
 

Second Phase  พ.ค.2560 – เม.ย.2561 
10 จังหวัด  7,500 คน 

รวม 18 ศูนย์  ยอดอบรมครู 13,500 คน  



สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
ECHO Hybrid ECHO English 

น าร่อง 6 โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2559 เริ่มใช้ 
ในอย่างน้อย 10,000 โรงเรียน 114 



หอประชุมใหญ ่
Grand Hall  

สนามเด็กเล่น  Playground ห้องน้ าหญิง  
Ladies’ room 

ห้องครูใหญ่ 
Principal’s office 

ห้องสมุด 
Library 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizkJePtqLOAhUMlJQKHaJEBkUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-576727/&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNHyE39JG2Ajfa5p9ea8fHVy6K4OCw&ust=1470216689000688
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5Pr9tqLOAhXCmZQKHebSDDgQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=05-2012&date=26&group=28&gblog=98&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNHyE39JG2Ajfa5p9ea8fHVy6K4OCw&ust=1470216689000688
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj6ZmDuKLOAhVBmJQKHceEBrgQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter&month=05-2012&date=26&group=28&gblog=98&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNHyE39JG2Ajfa5p9ea8fHVy6K4OCw&ust=1470216689000688
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=26-05-2012&group=28&gblog=97
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55uSLuqLOAhVDH5QKHd9LCYIQjRwIBw&url=http://my.dek-d.com/min-min103/writer/viewlongc.php?id=1014733&chapter=5&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNHyE39JG2Ajfa5p9ea8fHVy6K4OCw&ust=1470216689000688


คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

ทรัพยากร/เครื่องมือ 
3. 

การปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1 

การบูรณาการฐานข้อมูล 3.2 

การบูรณาการระบบจัดการองค์ความรู้ 
สื่อสารสนเทศ 

3.3 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3.4 

ระบบทดสอบ/ประเมิน/ประกัน 3.5 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznsbogMXOAhWLOo8KHYFIB7IQjRwIBw&url=http://www.datastore365.co.uk/services/online-backup/online-backup-for-education/&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNHCzSdcov-vQJ9LNhxvieGrbXanNw&ust=1471404942865516


ปรับระบบการสอบ O-NET  
ให้เป็นที่ยอมรับ 

และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ภายในปี 2560 

117 

KPI8 



O-NET 
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กร ุเทพมหาจ าแนกตามรายว ชา 
ประถมศกึษาปีที ่6 
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กร ุเทพมหาจ าแนกตามรายว ชา 
มัธยมศกึษาปีที ่3 
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กร ุเทพมหาจ าแนกตามรายว ชา 
มัธยมศกึษาปีที ่6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาภาษาไทย 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาคณติศาสตร์ 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาวทิยาศาสตร์ 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558 

วชิาภาษาองักฤษ 
แยกรายเขตพืน้ที ่สังกดั สพป. 

กลุ่มสูง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัแรก ) 
กลุ่มปานกลาง  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่นอนัดบั 31-153 ) 
กลุ่มต า่  (คะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ี อยูใ่น 30 อนัดบัสุดทา้ย) 
                               หมายเหต ุ :  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



สรปุผล O-NET จ าแนกตามส ักดั 
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 
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47.11 

33.05 

45.18 

44.8 

41.21 

38.82 

56.05 
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สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  
ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  
ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

ภาษาไทย 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 
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สรปุผล O-NET จ าแนกตามส ักดั 
  ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

53.53 

47.64 

62.17 

50.34 
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48.63 

32.44 

43 

51.06 

42.61 
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52.85 

0 10 20 30 40 50 60 70

สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  
ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  
ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

สังคมศกึษา 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 
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สรปุผล O-NET จ าแนกตามส ักดั 
  ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

51.76 

36.61 
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26.31 

33.21 

32.11 

30.89 

29.02 

46.26 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  
ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  
ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

ภาษาอังกฤษ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 
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สรปุผล O-NET จ าแนกตามส ักดั 
  ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

49.2 

41.76 

68.13 

43.96 

39.29 

40.04 

22.88 

38.21 

41.02 

32.14 

29.24 

47.02 
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สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  
ส านักการศึกษาพัทยา 

อปท.  
ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

คณิตศาสตร์ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 
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สรปุผล O-NET จ าแนกตามส ักดั 
  ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

45.97 

41.55 

56.56 

42.42 

42.15 

41.13 

29.7 

42.07 

42.19 

34.94 

34.55 

44.45 

0 10 20 30 40 50 60

สช.  

สพฐ.  

สกอ.  

ส านักการศึกษา กทม.  

ส านักการศึกษาพัทยา 
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ส านักการศึกษาพเิศษ  

สถาบันพลศึกษา  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  

ตชด.  

โฮมสคูล  

วทิยาศาสตร์ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 
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สรปุผล O-NET จ าแนกตามส ักดั  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

132 
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70

สาระที่ 1     
การอ่าน 

สาระที่ 2     
การเขียน 

สาระที่ 3     
การฟัง การด ู
และการพดู 

สาระที่ 4 
หลกัการใช้
ภาษาไทย 

สาระที่ 5 
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

นครศรีธรรมราช 62.35 57.59 45.59 47.48 35.68

Mean 60.82 55.06 44.51 44.99 34.57

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู(้น รศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

ว ชาภาษาไทย 
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70

สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 

สาระที่ 2    
หน้าท่ีพลเมือง ฯ 

สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร์ 

สาระที่ 4 
ประวตัิศาสตร์ 

สาระที่ 5 
ภมูศิาสตร์ 

นครศรีธรรมราช 47.94 63.16 57.82 44.75 43.08

Mean 46.67 60.52 55.47 43.6 39.62

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู ้(น รศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

ว ชาส ั มศกึษา 



0
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60

สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

สาระที่ 2 ภาษาและ
วฒันธรรม 

สาระที่ 4 ภาษากบั
ความสมัพนัธ์กบัชมุชนฯ 

นครศรีธรรมราช 37.87 47.44 35.57

Mean 39.16 50.33 39.49

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู ้(น รศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

ว ชาภาษาอ ักฤษ 
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สาระที่ 1 
จ านวนและการ
ด าเนินการ 

สาระที่ 2                
การวดั 

สาระที่ 3 
เรขาคณิต 

สาระที่ 4 
พีชคณิต 

สาระที่ 5       
การวิเคราะห์
ข้อมลูฯ 

นครศรีธรรมราช 52.68 32 47.61 30.25 42.06

Mean 50.74 31.02 47.53 30.55 40.85

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู ้(น รศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

ว ชา ณ ตศาสตร ์
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สาระที่ 1 
สิง่มีชีวิตกบั
กระบวนการ
ด ารงชีวิต 

สาระที่ 2 
ชีวิตกบั

สิง่แวดล้อม 

สาระที่ 3 
สารและ
สมบตัิของ

สาร 

สาระที่ 4 
แรงและการ
เคลื่อนที่ 

สาระที่ 5 
พลงังาน 

สาระที่ 6 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก 

สาระที่ 7 
ดาราศาสตร์
และอวกาศ 

นครศรีธรรมราช 48.1 44.08 40.28 44.76 43 39.23 37.28

Mean 47.39 44.12 41.71 42.68 41.4 38.54 37.61

สรปุผล O-NET จ าแนกตามสาระการเรยีนรู ้(น รศรธีรรมราช)  
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 

ว ชาว ทยาศาสตร ์



การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พือ่การศึกษา กศน.  
19 แห่งทั่วประเทศ  

(รถนิทรรศการเคลือ่นที ่/ท้องฟา้จ าลองเคลื่อนที)่ 
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ให้ O- Net สอดคล้องกับการเรียนการสอน/จัดท า Test Blue Print   

เฉลยข้อสอบ 

ให้มีการจัดท า Item Card ที่สมบูรณ์อธิบายทั้งข้อถูกและข้อผิด 

ให้ความส าคัญกับกระบวนการคัดเลือกคนออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ 

วิเคราะห์ผล O-Net  เพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนน า O-Net   
ไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

    1. สทศ แจ้งขัอมูลให้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ ศึกษาธิการ
จังหวัด กศจ. ทราบเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 
  
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบตามล าดับ ให้ตามก ากับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า วิชาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ า กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า เพ่ือพัฒนา/แก้ไขได้ตรงจุด ทั้ง ครู สื่อการสอน 
เทคนิคการสอน ฯลฯ   
 3. สพฐ.วิเคราะห์ให้ละเอียดถึงกลุ่มสาระเพื่อวางแผนแก้ไขในภาพรวมให้ตรงจุดทั้ง
การให้ความรู้ครู แบบเรียน (ถ้าจ าเป็น) ฯลฯ 
 

 5. ก าหนด “เป้าหมาย” ผลสัมฤทธิ์ ในปีถัดไปในรายละเอียดถึงแยกกลุ่มสาระเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อใช้เป็น KPI ของผู้บริหารแต่ละระดับ  
  

 4. สทศ.วิเคราะห์ผลคะแนนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงข้อสอบ 
 



คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

ทรัพยากร/เครื่องมือ 
3. 

การปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1 

การบูรณาการฐานข้อมูล 3.2 

การบูรณาการระบบจัดการองค์ความรู้ 
สื่อสารสนเทศ 

3.3 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3.4 

ระบบทดสอบ/ประเมิน/ประกัน 3.5 

ระบบนิเทศ 3.6 
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ปัญหาระบบนิเทศ 

1. ศึกษานิเทศก์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากครู 
1) ก าหนดให้ครูที่มีอายุราชการ ๕ ปีขึ้นไปสอบเป็น ศน.ได้ท าให้ได้ 

ศน.ที่ขาดประสบการณ์ 
2) ครูที่มีเทคนิคการสอนดี ไม่นิยมมาเป็น ศน.เพราะไม่เห็น

ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

2. ส่วนกลางไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบสายงานนิเทศ 
มีหน่วยงานเฉพาะกิจในส่วนกลาง มีบุคลากรสายนิเทศจ านวน 17 
คน แต่มีภารกิจเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการสร้างเทคนิค

การนิเทศ หรือเทคนิคการสอบของครู/ขาดการบูรณาการ 



แนวทางการแก้ปัญหาระบบนิเทศ 

1. ก าหนดคุณสมบัติการเป็น ศน. ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 10 ปี/
ปรับปรุงระบบการสรรหานิเทศ 

2. สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ก าหนดเงื่อนไขให้สามารถเป็น ผอ. รองผอ. 
เขตพ้ืนที่ หรือเป็น ผอ.กลุ่มวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

3. ก าหนดให้ ศน.เป็นผู้ริเริ่มจัดท าแผนงาน โครงการ เพื่อแก้ปัญหางานวิชาการให้
ตรงกับปัญหาในพื้นที่  

5. ปรับปรุงสานงานนิเทศให้เข้มแข็ง 

4.  พัฒนาก าลังพลศึกษานิเทศก์ให้มีประสิทธิภาพ 



ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

4. 
การบริหารจัดการ 
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ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

4. 
การบริหารจัดการ 

การปรับโครงสร้างการจัด 4.1 
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รร.สังกัด
อปท. 

รร.สังกัด
ตชด. 

รร.สังกัด
กทม. 
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ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

4. 
การบริหารจัดการ 

การปรับโครงสร้างการจัด 4.1 

การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน 

4.2 
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(ร่าง)ปฏิญญาอาเซียน 
ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น 

สาระส าคัญของปฏิญญาฯ 
 

1. เด็กตกหล่น(Out-of-School Children)หมายถึงเด็กอายุต่ า
กว่า 18 ปี 
    ประกอบด้วย  
    - Children who do not have access to a school in their 
community (เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน) 
    - Children who do not yet enroll at a school, despite the 
availability of a school (เด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียน) 
    - Children who have enrolled but do not attend school or are 
at risk of dropping out  (เด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน) 
    - Children who drop out of the education system (เด็กที่ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน) 

2. ความสอดคล้องและการจัดกิจกรรมแบบยืดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเอง
ให้เป็นประชาคมโลกที่มีประสิทธิภาพได้ 
3. รูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

149 



การแก้ปัญหาเด็กไทยไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๖๒๔,๙๑๑  คน 

เข้าสู่ระบบการศึกษา 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 

๖๓๓,๘๕๒ คน 

 จบ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๕๓๖,๓๑๘ คน (๘๔.๖๕ %) 

- 97,534 

• ยอดเด็กที่ขาดหายไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าย้ายไปเรียนที่ใด 
เนื่องจากยังไม่มีการ Mapping ข้อมูล
การจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานที่
จัดการศึกษา 

• กระทรวงศึกษาธิการก าลังท าการ 
Mapping ข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าเด็กตก
หล่นไปเท่าไหร่ อย่างไร เพื่อด าเนินการ
แก้ปัญหาต่อไป  

150 *** ระบบMapping จะแล้วเสร็จภาย 6 เดือน 
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ข้อมูลเด็กที ่
ลงทะเบียนเรียน 

ข้อมูลจ านวน 
เด็กจาก 

กรมการปกครอง 

นร.ปกต ิ

เด็กกลุ่มเสี่ยง 

เด็กออกกลางคัน 

เด็กตกหล่น 

เข้าระบบ 

โรงเรียน 
ชุมชน 
กศจ. 

ผู้ปกครอง 

โรงเรียน 
ชุมชน 
กศจ. 

พนักงานตาม พ.ร.บ. 

ไม่เข้าระบบ 

กศน. 

พบตัว 

ติดตาม 

ชุมชน 

กศจ. 

ผู้ปกครอง 

สามัญ อาชีพ 

ไม่พบตัว 

เข้าระบบ 

 Model การจดัท าฐานขอ้มลูเด็กตกหลน่ 

KPI 



ธรรมาภิบาล 

คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

4. 
การบริหารจัดการ 

การปรับโครงสร้างการจัด 4.1 

การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน 

4.2 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 4.3 
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จ านวนโรงเรียนแยกตามขนาดจ านวนนกัเรยีน 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 

1 น้อยกว่า 120 คน 15,577 

2 121 – 200 คน 6,791 

3 201 – 300 คน 3,547 

4 301 – 499 คน 2,310 

5 500 – 1,499 คน 1,899 

6 1,500 – 2,499 คน 390 

7 ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป 302 

รวม 30,816 

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 

ขนาดใหญ่พิเศษ 



จ านวนโรงเรยีนท่ีมีนกัเรียนไมเ่กิน 20 คน 

จ านวน นร.
ทั้งรร. 

จ านวน รร. 

0 52 

1 8 

2 20 

3 26 

4 17 

5 30 

6 32 

7 37 

8 38 

9 36 

10 41 

จ านวน นร. 
ทั้ง รร. 

จ านวน รร. 

11 40 

12 33 

13 48 

14 51 

15 60 

16 52 

17 60 

18 73 

19 88 

20 75 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 



การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ต้องได้รับความ
ยินยอมจากชุมชน 

เป้าหมายเริ่มแรกคือ โรงเรียนที่มี นร.< 20 คน ปี 60 จะบริหารจัดการจ านวน 897 รร.  

KPI 



ทบทวนโรงเรียนขยายโอกาส 

จ านวนโรงเรียนขยายโอกาส  
: 7,157 รร.  

จ านวนโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ใกล้ รร.
มัธยมไม่เกิน 6 กม.: 385 รร.    

เด็ก 61 – 120 คน 
จ านวน 344 แห่ง  

เด็กไม่เกิน 60 คน 
จ านวน 41 แห่ง  



คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

4. 
การบริหารจัดการ 

การปรับโครงสร้างการจัด 4.1 

การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน 

4.2 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 4.3 

การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการ 4.4 
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จะผลิตก าลังคน 
ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 

ภายใน 10 ปี 

158 
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การศึกษาภาคบังคับ(ม.3) 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปี 1 

ปี 2 

ปี 3 

ปี 4 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา  

ปวช.1 

ปวช.2 

ปวช.3 

ปวส.1 

ปวส.2 

ปริญญาตรี 

เข้าสู่อาชีพ  

 ความยืดหยุ่นของการเข้าสู่การศึกษาในแต่ละระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

ทักษะอาชีพ 

นวัตกรรม 

 กศน. 

ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

(ม.1) 

แนะแนว  
แบบทดสอบความถนัด 

รัฐต้องให้การ
สนับสนุนหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 
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จัดท าฐานข้อมูล Demand/ Supply side ให้มีความทันสมัยภายใน ๑ ปี  

- โครงการประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพเป็นผู้จัดท าโปรแกรม โดยจะประสานให้ 
กศจ. เป็นผู้ส ารวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการและผู้จ้างงานต่างๆ ใน
พื้นที่ของแต่ละจังหวัด 
- ในระดับอุดมศึกษาจะด าเนินการเช่นเดียวกันแต่ยากกว่า 

ก.แรงงาน ก.อตุสาหกรรม ก.พาณิชย์ สศข. สนง.สถิต.ิ TDRI 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัฐานข้อมลู 



โครงการทวิภาคี ทวศิึกษา โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
ในโรงเรียนสามัญและ กศน. 

         เ     
   2557 
(  ่     .) 

(เ                

    2558 
(หล       .) 

นักเรยีน สพฐ. 1 066   น 29 796   น 

นักเรยีน กศน. - 709  น 

    1,066      30,505    

      

 ถ        

   2557 
(  ่     .) 

(เ                

    2558 
(หล       .) 

    50  แห ่ 567 แห ่ 

ทวศิึกษา 
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โครงการทวิภาคี ทวิศึกษา โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรอาชีพระยะสั้นในโรงเรียน
สามัญและ กศน. 

ทวภิาค ี

               
2555 

    
2556 

   
 2557 

    
2558 

    
2559 
(เ   ) 
30% 

    
2560 
(เ   ) 
30% 

   
 2561 
(เ   ) 
30% 

   
 2562 
(เ   ) 
30% 

   
 2563 
(เ   ) 
30% 

1 สถานศกึษา 
(แห  ) 

269 316 421 421 426 426 426 426 426 

2 ผูเ้รยีน ( น) 37,686 43,370 61,264 91,448 118 882 154 547 200 911 261 184 339 539 

3 สถานประกอบการ 

(แห  ) 
3,826 7,826 8,098 10 527 13,686 17,791 23 128 30 066 39 085 

4 สาขาว ชา 55 82 101 124 144 164 184 204 224 
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โครงการทวิวุฒ ิ
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ส่งเสริมให้นกัเรียนได้เรียนตามขีดความสามารถและความสนใจ  
โดย แนะแนวผู้ปกครองและนกัเรยีน 

แนะแนวด้านอาชีพในโรงเรียน สพฐ. 

ทวิศึกษา 

อาชีวศึกษา 

เพ่ิมผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

เก็บข้อมูลนักเรียน (ม.3) 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

เปิดโลกทัศน์/ทัวร์อาชีพ 

สร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพของผู้ที่จบสาย

อาชีวศึกษา 
164 แบบทดสอบความถนัด 

KPI 



กรอบแนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

เด็กเล็ก ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยม 
    ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อุดมศึกษา 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสายปฏิบัติ 

0 – 3 ปี  3 – 6 ปี  6 – 12 ปี  12 – 15 ปี  15 – 18 ปี  18 - 22 ปี   22 ปี - ตลอดชีวิต 

เกิด ตาย 

ปัญหา 
- ศูนย์เด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยมี
ระดับแตกต่างกัน 
- ไม่ได้รับการดูแลให้ได้รับ
พัฒนาการที่เหมาะสม 

ปัญหา 
- นักเรียน เรียนในห้องเรียนมากเกินไป 
- การบ้านเยอะ เด็กเครียด 
- ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
- อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
-  ครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขา 

ปัญหา 
- ไม่นิยมเรียนสายอาชีพ 
- การผลิตคนไม่ตรงตาม 
ความต้องการทั้งปริมาณ 
และคุณภาพ 
- ผู้เรียนขาดทักษะอาชีพ 

ปัญหา 
- ไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- สมรรถนะไม่เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการ 

ปัญหา 
- ประชาชนไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับ 
- ประชาชนยากจน อ่าน
หนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
- ขาดการแสวงหาความรู้ 

5 ยุทธศาสตร์ 12 โครงการ 

2 ยุทธศาสตร์ 12 โครงการ 

การศึกษาในระบบ 
10 ยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นปฏิรูป 65 โครงการ 

การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย รูป
แบ

บก
าร

ศึก
ษา

 

ผลที่ต้องการ 

- โอกาสทางการ
ศึกษา 

- คุณภาพ
ทางการศึกษา 
- ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
และรองรับการ
พัฒนาประเทศ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต : ต้องการให้มีการผนึกก าลัง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ 



คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

ธรรมาภิบาล 

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

4. 
การบริหารจัดการ 

การปรับโครงสร้างการจัด 4.1 

การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน 

4.2 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 4.3 

การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการ 4.4 

การมีส่วนร่วม 4.5 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznsbogMXOAhWLOo8KHYFIB7IQjRwIBw&url=http://www.datastore365.co.uk/services/online-backup/online-backup-for-education/&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNHCzSdcov-vQJ9LNhxvieGrbXanNw&ust=1471404942865516
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คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. คณะท างานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า(รมว.ศธ.: คุณศุภชัย เจียรวนนท ์(บมจ. ทรูคอร์เปอร์เรชั่น (มหาชน)) 

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

นโยบายสานพลังประชารัฐ 



กรอ.อศ. และ โครงการสานพลงัประชารัฐด้านการยกระดับคณุภาพ
วิชาชีพ (E 2)  

Re-
branding 

Excellence 
Model 
School 

DATABASE 
of Demand & 

Supply 

Quick-win Projects 
Standards & 
Certification 

Center 

M-L Plan 

Business Demand (Private) 

Business Direction Competitive Workforce 
Competency with  

Performance/ Practice 
Standard 

Rewards &  

Career Growth 

Excellence 
Model 
School 

Vocational Education Supply (Public) 

Government Policy 

Output Process Input 

Vocational Technical/ 

Commercial College Competitive Workforce 

Secondary/ 

Vocational Students 
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เปิดเผยข้อมูล 
ที่เคยจ ากัดอยู่

ภายในสู่
ภายนอก 

นักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

น ากลไกการตลาดมา
ปรับใช้เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้ชุมชนและ
เอกชนร่วมกันพัฒนา 

พัฒนา
กระบวนการ

เรียนรู้สู่สากลแบบ
ก้าวกระโดด 

ยกระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นศูนย์กลาง

การศึกษาด้านวิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนาคต

ในระดับภูมิภาค 

เชื่อมต่อโรงเรียน
สู่โลกกว้าง 

ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม 

จริยธรรมและ
สุขภาพ 

พัฒนาผู้อ านวยการ
และครูผู้สอนสู่

มาตรฐานระดับโลก 

พัฒนาการเรียน
การสอน

ภาษาอังกฤษ 

พัฒนานักเรียน 
ที่เป็นคนเก่ง คนดี 

เป็นผู้น า 



12 FOUNDERS 
COLLABORATION FOR 
CONNEXT ED 
12 บริษัทจะผนึกก าลงักนัช่วยติดตาม
และพฒันา 10 ยทุธศาสตร์โดยใช้
ศกัยภาพของคนรุ่นใหมข่องแตล่ะบริษัท
มาช่วยในการขบัเคลื่อน และสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ยืน..... 

.......และน่ีคือจดุเร่ิมต้นของ   
“CONNEXT ED” 

  



การจัดท าแผนการศึกษา 
Action Learning 

School partners 

School Team 

จนท. เขตพื้นที่ 

แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

- บริหารบุคคล 
- บริหารทั่วไป 
- บริหารวิชาการ 
- บริหารงบประมาณ 

เขตพืน้ที่
พจิารณา 

แผนพัฒนา
การศึกษา 

ที่เสนอประชารัฐ 

แผนพัฒนา
การศึกษาของ

จังหวัด 

KPI 
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ผู้เรียน เรียนรู้จากอาจารย์ 

ผู้เรียน สร้างนวัตกรรมได้ 

การศกึษา 4.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้เอง 

2

0

3

0 

2

0

1

5 

2

0

0

0 



ประเดน็น าเสนอ 
1. สภาวการณ์ด้านการศกึษาของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษา 

3.     ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน 

 1) การบริหารงานบคุคล 

 2) งบประมาณ 

 3) ทรัพยากร/สิ่งอ านวยความสะดวก/เคร่ืองมือ 
 4) การบริหารจัดการ 

4.     นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



ไม่เป็นภาระกับครู โรงเรียน เรื่องที่ประเมินสะท้อนถึงคุณภาพ จริงๆ  
-> ตรงจุด -> ข้อตกลง KPI ? 

แยกมาตรฐานตามประเภทของโรงเรียน – (เล็ก กลาง ใหญ)่ (ปกติ เด็กเก่งพิเศษ 
เด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ) มีมาตรวัดที่เหมาะสม 

สามารถน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้ (ติเพื่อก่อ) 

ประเมินเม่ือสถานศึกษามีความพร้อม หรือ เป็นความต้องการของต้นสังกัด 

หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และยอมรับระบบการประเมิน (ผู้ประเมิน /วิธีการประเมิน
(ระเบิดจากข้างใน))  
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นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



กระทรวงศึกษาธิการ 


