


ประเด็นน ำเสนอ
1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์กระทรวง

2. ประเด็นปัญหำกำรศึกษำของไทยและ 4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

1) กำรบริหำรงำนบุคคล

2) งบประมำณ

3) ทรัพยำกร/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/เครื่องมือ

4) กำรบริหำรจัดกำร

3. นโยบำยกำรด ำเนินงำนอุดมศึกษำ







จ ำนวนชั่วโมงเรียนต่อปี ของนักเรียนในระดับอำยุต่ำงๆ (ข้อมูลจำก 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

ตัวเลขที่แสดงว่ำเด็กไทยเรียนเยอะ



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

ผลกำรศึกษำคณิตศำสตร์ขั้นพื้นฐำน (ปี ๒๕๕๕)
ของนักเรียนไทยเทียบเท่ำนักเรียนในสหรัฐอเมริกำและประเทศกลุ่มยุโรป

ข้อมูลจำก สสวท.

(PISA) (Programme for International Student Assessment) 

• ประเมินนักเรียนอำยุ 15 ปี จำกโรงเรียนทุกสังกัด โดย OECD สุ่มตัวอย่ำงโรงเรียนไม่น้อยกว่ำ 150 โรงเรียน
• สสวท. สุ่มตัวอย่ำงนักเรียนจำกโรงเรียนที่ OECD เลือกมำ (เกณฑ์คือจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6,300 คน) ในปี 2012 สสวท. 

เลือกรร. กลุ่มตัวอย่ำง 273 รร. ท ำกำรทดสอบนักเรียนท่ีสุ่มจ ำนวน 8,937 คน (จำกยอดนักเรียนอำยุ 15 ปี ประมำณ 2,000,000 คน )
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เฉพาะดา้นการศึกษาในหมวดพ้ืนฐาน

เปรยีบเทียบ 3 ปี  (จาก 61 ประเทศ)

ปี 2557 

ปี 2558 

ปี 2559 

54/61

48/61

52/61

ตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์ต่ ำ ประกอบด้วย
- ควำมสำมำรถด้ำน

ภำษำอังกฤษ
- กำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์
- กำรจัดกำรศึกษำ

ในมหำวิทยำลัย
- กำรบริกำรกำรศกึษำ

ไม่ตอบสนองควำมจ ำเป็น
ของธุรกิจ
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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
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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 ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำม

ยังไม่ได้ท ำงำน

และไม่ได้ศึกษำต่อ
ร้อยละ

84,112 20,203 24.01

จ ำนวนร้อยละของบัณฑิตที่ตกงำน
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ปฏิรูปประเทศต้องกำร   ....กำรศึกษำ

เป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
: Outcome

กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ

ควำมเท่ำเทียม

คุณภำพ

กำรตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง

ควำมมีประสิทธิภำพ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำระบบ
กำรศึกษำ : Out put



ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21

Arithmetic

Writing

Reading

ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)

ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์
(Cross-cultural Understanding)

ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ
(Collaboration, Teamwork and Leadership)

ทักษะด้ำนกำรสือ่สำร สำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ
(Communications, Information, and Media Literacy)

ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

(Computing and ICT Literacy)

ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้
(Career and Learning Skills)

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

ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
และทักษะในกำรแก้ปัญหำ

(Critical Thinking and Problem Solving) 

3R x 8C

Partnership for 21st century  learning ศ.นพ.วิจำรณ์  พำณิช

พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ

อยำกรู้อยำกเห็น

คิดสร้ำงสรรค์

อยำกลองสิ่งใหม่

รู้จักปรับตัว
เรียนรู้ด้วยตนเอง

มีเหตุผล
คิดวิเครำะห์

ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ทักษะกำรสื่อสำร
มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
ในครำวประชุมนำยกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
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- มีควำมรู้
- มีเทคนิคกำรสอนที่ดี
- ได้รับกำรสนับสนุนให้

เติบโตในสำยงำนที่
สอดคล้องกับศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำน

- ได้รับควำมเป็นธรรม

- เรียนสนุก
- คิดวิเครำะห์เป็น 

คิดสร้ำงสรรค์
- มีคุณธรรม จริยธรรม 

ควำมพอเพียง และมีจิต
สำธำรณะ

- ได้เรียนตำมควำมถนัด
- มีสมรรถนะ เป็นไปตำม

ควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร

- สังคมแห่งกำรเรียนรู้
- สังคมคุณธรรม
- สังคมพอเพียง
- มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

เป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำไทย
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แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำฉบับที๑่๒

แผนอุดมศึกษำระยะยำว
(ฉบับที่ ๓)๒๕๖๐-๒๕๗๔

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
แห่งชำติ ๒๕๖๐-๒๕๗๔

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒

แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย ฉบับที่ ๑๒

แผนพัฒนำกำรศึกษำของ ศธ. 
ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศำสตร์กระทรวงฯ)

ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยระยะยำว









กำรประเมิน
และกำรพัฒนำ

มำตรฐำนกำรศึกษำ

กำรบริหำร
จัดกำร

กำรผลิต พัฒนำ
ก ำลังคนและงำนวิจัย 

กำรผลิต
และพัฒนำครู

หลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้

ICT เพื่อ
กำรศึกษำ

เด็กเครียด

กระบวนกำรเรียนรู้ไม่พัฒนำ
ทักษะเด็ก

กำรเรียน
ภำษำอังกฤษ

ขำด
มำตรฐำนเด็กเรียนเยอะ

เด็กไม่มีควำมสุขกับกำร
เรียน

เนื้อหำไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ต่ ำ

ครูไม่เก่ง

ครูไม่ครบชั้น 
สอนไม่ตรงเอก

ภำระงำนเยอะ

ครูขำดขวัญ
และก ำลังใจ

ขำดก ำลัง
แรงงำน

สำย
วิชำชีพ

มำตรฐำนฝีมือ
ยังไม่เป็นที่ยอมรับจำก

สถำนประกอบกำร

กำรผลิตบัณฑิต
ในสำขำวิชำที่ไม่เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของประเทศ

งำนวิจัยไม่
สำมำรถ
น ำไปใช้

งำนได้จริง

ไม่ทั่วถึง ทับซ้อน

ขำดควำมเสถียร

ขำดกำรบูรณำกำร

ไม่ทันสมัย

ไม่ได้น ำข้อมูลมำใช้
ในกำรตัดสินใจ

ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และน ำไปใช้

ระบบ
กำรศึกษำต่อ
ในแต่ละระดับ

กำรประเมินสถำนศึกษำ

กำรประเมินครู

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนระบบงบประมำณ
ที่ไม่สอดคล้องต่อ
กำรด ำเนินงำน

กำรก ำกับดูแลขำด
ประสิทธิภำพ

กำรกระจำย
อ ำนำจ

ขำดกำร
บูรณำกำร

ขำด
ระเบียบ

วินัย
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3. กำรทดสอบ
กำรประเมิน

กำรประกันคุณภำพ
และกำรพัฒนำ

มำตรฐำนกำรศึกษำ

6. กำรบริหำร
จัดกำร

2.กำรผลิต
และพัฒนำครู

1. หลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้

จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร (กำรศึกษำในระบบ)

5. ICT เพื่อ
กำรศึกษำ

4. ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัย 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของกำรพัฒนำประเทศ

กำรปฏิรูปกำรศึกษำ



เด็กเครียด
ปฏิรูปหลักสูตร(สพฐ.อำชีวศึกษำ)

ทวิศึกษำ

หลักสูตร
และกระบวน

กำรเรียน
กำรสอน

ปรับปรุงโครงสร้ำง
เวลำเรียน

ลดสำระกำรเรียนรู้

ปรับหลักสูตร กศ.
ขั้นพื้นฐำน

ใช้กระบวนกำร BBL

STEM Education

เพ่ิมทักษะกำรคิดวิเครำะห์
และใช้กระบวนกำร

ตัดสินใจ

พัฒนำระบบแนะแนว
(แนะแนวอำชวีะใน สพฐ.)

ตั้งกรมวิชำกำร

ค.ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้

กระบวนกำรกำร
เรียนรู้

เด็กสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ

ไม่ได้

เด็กขำดกำรฝึกคิด
วิเครำะห์

สร้ำงเส้นทำงเลือก
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ

เด็กขำดทักษะใน
กำรแสวงหำควำมรู้

กำรเรียน
ภำษำอังกฤษยัง
ขำดมำตรฐำน

ไม่ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของ
ภำษำอังกฤษ

สื่อสร้ำงควำมตระหนัก

นักศึกษำต้องประเมินภำษำอังกฤษ
ก่อนจบกำรศึกษำ

ยกระดับมำตรฐำนและ
พัฒนำหลักสูตร
ภำษำอังกฤษ

เด็กเรียนเยอะ

เด็กไม่มีควำมสุข
กับกำรเรียน/
ผลสัมฤทธิ์ต่ ำ

จัดท ำมำตรฐำนภำษำอังกฤษ
ในแต่ละช่วงชัน้

เนื้อหำสำระเยอะ/
ซ้ ำซ้อน

เนื้อหำไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมที่

เปลี่ยนแปลง

ขำดกำรปรับปรุง

เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว

สังคม
ขำดภูมิต้ำนทำน

ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม

โรงเรียนคุณธรรม

Training for trainers

Boot-camp

เด็กอ่ำนไม่ออก
เขียนไม่ได้

ปลูกฝังจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงกำรธนำคำรขยะ
และกำรคัดแยกขยะ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้นร.และสถำนศึกษำ
ในกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด

โครงกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ

โครงกำรเพ่ิมพื้นที่สีเขียว

=โครงการที่ก าลังผลักดันให้
เกิดข้ึน
=โครงการที่ด าเนินการแล้วและ
มีผลสัมฤทธ์ิบางส่วนแล้ว

=โครงการที่เริ่มต้น
ด าเนินการ

DLTV
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กำร
ผลิต
และ

พัฒนำ
ครู

ครูบำงส่วน
ไม่เก่ง

ครูไม่ครบชั้น 
สอนไม่ตรงเอก

ภำระงำนเยอะ

ครูขำดขวัญ
และก ำลังใจ

ไม่มีองค์ควำมรู้

ขำดเทคนิค
กำรสอน

พัฒนำกระบวนกำรผลิต คัดสรร
คนเก่ง คนดีเป็นครู

ผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น

สนับสนุนทุนเรียน
ครูระดับอุดมศึกษำ

ขำดแคลนครู
สำขำเฉพำะ

ครูกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง/ร.ร.ใหญ่

พัฒนำครูให้เป็น facilitator 
Coaching และ Motivator

รำชภัฎเป็นเลิศ (ด้ำนครู)เปิดโอกำสให้คนเก่งสำขำวิชำ
เฉพำะเป็นครู

ปรับกฎ ระเบียบ
เรื่องใบประกอบวิชำชีพ

ให้สำมำรถโอนย้ำยข้ำมเขตได้ 
หรือสร้ำงแรงจูงใจในกำรย้ำย

กำรอบรม
และกำรพัฒนำ

กำรปฏิบัติงำนที่ไม่
เกี่ยวกับกำรสอน

สร้ำงระบบกำรพัฒนำ/อบรมครู
ที่ใช้เวลำนอกเหนือเวลำสอน

ท ำงำนตำมสั่งของผู้ใหญ่

ลดภำระกำรรำยงำน 
ท ำเอกสำรส ำหรับกำรประเมิน 

กำรประกัน
ภำยในภำยนอก

ปัญหำหนี้

ขำดสวัสดิกำร

ก ำหนดให้พัฒนำครู
เฉพำะช่วงปิดภำคเรียน

จับกลุ่มสถำนศึกษำ

ปรับปรุงเกณฑ์
กำรประเมินวิทยฐำนะ

สร้ำงวินัยในกำรใช้เงิน

ปรับปรุงบ้ำนพักครูที่ทรุดโทรม

หรือไม่ปลอดภัย

มำตรกำรในกำรแก้ปัญหำ
หนี้สินครู

เร่งปรับปรุงบ้ำนพักครู

ปรับหลักเกณฑ์กำรโอนย้ำย

มหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง

ครูไม่ครบชั้น

ใช้ระบบช่วยสอน

ควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพ

ปรับปรุงระบบบริหำรงำนบุคคล

โครงกำรจ้ำงครูผู้
ทรงคุณค่ำ (ครูเกษียณ)

DLTV

พัฒนำระบบนิเทศ

ครูบำงส่วนสอนแต่
อธิบำย

หน้ำห้องเรียน
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สร้ำงภำระให้ครู

กำรทดสอบ
กำรประเมิน
กำรประกัน
คุณภำพและ
กำรพัฒนำ
มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ระบบกำรประเมินต้องเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน

ของครู

สร้ำงTrainers
ด้ำนกำรประเมินคุณภำพ

สร้ำงกรอบมำตรฐำนกำร
ประเมิน

พัฒนำแบบทดสอบกำรศึกษำ
ที่เป็นมำตรฐำนระดับชำติ

ระบบ
กำรศึกษำต่อ
ในแต่ละระดับ

กำรประเมินไม่ตอบ
โจทย์เร่ืองทักษะ 

ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของ

ผู้เรียนและ
สมรรถนะตำมที่
หลักสูตรก ำหนด

สำมำรถเลื่อนชั้นได้
ทั้งที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์

พัฒนำระบบกำรทดสอบ 
วัด ประเมิน และเทียบโอน

ระบบรับตรง/กำรเก็บ
สะสมหน่วยกิต

ในขณะที่ยังไม่จบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน
หรือซ้ ำชั้นในชั้น ป.3 ป.6

และ ม.3

กำรประเมิน
สถำนศึกษำ

ประเมินครู

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียน

ประเมินวิทยฐำนะให้
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน

สร้ำงเครื่องมือ ระบบและ
วิธีกำรประเมิน/ประกันคุณภำพ

พัฒนำคุณภำพ 
ผู้ประเมิน/ประกัน

คุณภำพ

พัฒนำระบบICTเพ่ือกำรทดสอบ
และประเมินผล

ตัวช้ีวัด
มีจ ำนวนมำก

ปรับปรุงกำร
ประเมินผลเพื่อกำร

พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน

กำรประเมิน
ภำยในภำยนอก
ไม่สอดคล้องกัน

ก ำหนดตัวชี้วัดใหม่
ตั้งคณะกรรมกำรร่วม

(สมศ.กับศธ)

ไม่น ำผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนมำเป็นตัวชี้วัด

หลักในกำรเลื่อน
วิทยฐำนะและ

พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ก ำหนดแนวทำงท่ีชัดเจน

ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำต่อใน

ระดับอุดมศึกษำสร้ำงระบบกำรส่งต่อ/
คัดเลือกเพ่ือศึกษำในแต่

ละช่วงชั้นที่มี
ประสิทธิภำพ3



ขำดก ำลัง
แรงงำนสำย

วิชำชีพ
คนเรียนน้อย

จบแล้วมีงำนท ำ

สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ

อำชีวศึกษำเป็นเลิศ

ทวิภำคี 

กำรผลิต 
พัฒนำ

ก ำลังคนและ
งำนวิจัย 

ที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำ

ประเทศ

มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ

มีควำมปลอดภัย

สร้ำงค่ำนิยม

สร้ำงทัศนคติเชิงบวกให้กับ
ผู้ปกครอง

อำชีวศึกษำไทยเป็น Hub ASEAN

มหำวิทยำลัยเปิดปริญญำตรี
ในสำยวิชำชีพ

เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน

พัฒนำทักษะอำชีพให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรตลำดแรงงำน

ปรับเกณฑ์กำรสรรหำ
และบรรจุครูสำยวิชำชีพ

เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำ

กำรให้ทุนศึกษำด้ำนวิชำชีพTTS

ทวิศึกษำ 

มำตรฐำนฝีมือ
ยังไม่เป็นที่
ยอมรับจำก

สถำน
ประกอบกำร

ส่งเสริมควำมเป็นเลิศเฉพำะ
ด้ำนให้กับสถำนศึกษำ

คนจบปริญญำ
ตกงำน

สื่ออุปกรณ์
ไม่ทันสมัย

เปิดโอกำสให้บุคคลที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะมำเป็นครู

อำชีวศึกษำ

ขำดแคลนครูใน
สำขำเฉพำะ

อุดมศึกษำเป็นเลิศ

กำรผลิตบัณฑิต
ในสำขำวิชำที่ไม่
เป็นไปตำมควำม

ต้องกำรของ
ประเทศ ทั้งในเชิง

ปริมำณและ
คุณภำพ

ก ำหนดบทบำทของ
สถำนศึกษำในกำรผลิต

นักศึกษำให้ชัดเจน

บัณฑิตที่จบไม่มี
ศักยภำพ

ให้ทุนกู้ยืมในสำขำที่ขำดแคลน

สอนภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำ
อำชีวะท่ีจบไปแล้ว

ส่งเสริมทักษะจ ำเป็นส ำหรับ
กำรท ำงำนควบคู่กับวิชำกำร

งำนวิจัย
ไม่สำมำรถ

น ำไปใช้งำนได้
จริง

ขำดคุณภำพ

ไม่ตอบรับกับกำร
พัฒนำประเทศ

ส่งเสริมงำนวิจัยที่น ำไปใช้
งำนได้จริง ปรับปรุงงำนวิจัยให้เข้ำสู่ตลำด

อำขีวศึกษำสู่สำกล
สถำบันอำชีวไทยจีน ไทยญี่ปุ่น 

ไทยเกำหล/ีMOU

ขำดฐำนข้อมูล
Demand/Supply

หลักสูตร
ไม่สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป

4 คณะกรรมกำร
สำนพลังประชำรัฐ



โครงสร้ำง
พื้นฐำน

ICT
เพ่ือ

กำรศึกษำ

จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ

ระบบกำรจัดกำร
เนื้อหำสำระ/
องค์ควำมรู้

ไม่ทั่วถึง

บูรณำกำร ICT 
ทั้งด้ำน 

Content 
Network และ 
MIS ภำยใน
กระทรวง

ศึกษำธิกำร

ระบบฐำนข้อมูล

ทับซ้อน

ขำดควำมเสถียร

ขำดกำรบูรณำกำร

ไม่ทันสมัย

ไม่ได้น ำข้อมูลมำใช้
ในกำรตัดสินใจ

ควำมหลำกหลำย
ของระบบจัดเก็บ

ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และน ำไปใช้

จัดท ำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรงำน

บูรณำกำรงบประมำณ ICT

ประสำนควำม
ร่วมมือICT กับ

หน่วยงำน
ภำยนอกท้ังด้ำน 

Content 
Network และ 

MIS

DLTV/DLIT/ETV

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย

5



กำรบริหำรจัดกำร 
โรงเรียนขนำดเล็ก

กำร
บริหำร
จัดกำร

ระบบคูปองเพื่อกำรศึกษำ

ยุบรวมบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนอื่นเพ่ือกำรบริหำร

จัดกำรในพื้นที่

ปรับระบบกำรบริหำร
งบประมำณให้เหมำะสม

จัดกลุ่ม Cluster

ระบบ
งบประมำณ

ที่ไม่สอดคล้อง
ต่อกำร

ด ำเนินงำน

ปรับปรุงโครงสร้ำงเพ่ือให้กำร
บริหำรจัดกำรเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด

มีหน่วยรอง
จ ำนวนมำก

กำรจัดสรรงบประมำณ
แบบรำยหัวมี

ผลกระทบต่อโรงเรียน
ขนำดเล็ก แก้ไขปัญหำงบประมำณ

รำยหัวโรงเรียนขนำดเล็ก

ปรับโครงสร้ำง 

กำรก ำกับดูแล
ขำด

ประสิทธิภำพ
ไม่มีหน่วยงำน

ก ำกับในภูมิภำค

กำรกระจำย
อ ำนำจ

กระจำยอ ำนำจจน
ไม่สำมำรถควบคุมได้

ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ท ำให้
สำมำรถก ำกับและติดตำมได้

ปรับปรุงระเบียบในกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่ง และควำมก้ำวหน้ำใน
ต ำแหน่งของผู้บริหำรในพื้นที่

ขำดกำร
บูรณำกำร

กำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงองค์กรหลัก
ในกระทรวงขำด

ประสิทธิภำพส่งผลต่อ
กำรปฏิบัติงำนทั้ง

ระบบ

ขำดธรรมำภิบำลใน
กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ี

ใช้งบประมำณ
ในด้ำนที่ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน

ใช้งบประมำณเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ

จัดสรรงบประมำณโดยพิจำรณำ
จำกกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำม

กรรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

ปรับระบบกำรบริหำรงำนให้มี
ควำมคล่องตัว บูรณำกำรกำร

ท ำงำนได้อย่ำงครอบคลุม

6
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำร

บริหำรกำรศึกษำ



ประเด็นน ำเสนอ
1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์กระทรวง

2. ประเด็นปัญหำกำรศึกษำของไทยและ 4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

1) กำรบริหำรงำนบุคคล

2) งบประมำณ

3) ทรัพยำกร/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/เครื่องมือ

4) กำรบริหำรจัดกำร

3. นโยบำยกำรด ำเนินงำนอุดมศึกษำ



ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

1.
กำรบริหำรงำนบุคคล

4.
กำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกร/เครื่องมือ
3.

งบประมำณ
2.
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ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

1.
กำรบริหำรงำนบุคคล

กำรบรรจุ/กำรแต่งตั้ง/กำรโยกย้ำย1.1
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แผนที่แสดงร้อยละกำรขำดเกิน อัตรำก ำลังครู ของ สพฐ.

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (6)

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (32)

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (31)

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (8)

แผนที่แสดงอัตรำกำร ขำด-เกิน 
ข้ำรำชกำรครู



แผนที่แสดงร้อยละกำรขำดเกิน อัตรำก ำลังครู ของ สพฐ.

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (4)

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (14)

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (40)

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (19)

แผนที่แสดงอัตรำกำร ขำด-เกิน 
ข้ำรำชกำรครู + พนักงำนรำชกำร



แผนที่แสดงร้อยละกำรขำดเกิน อัตรำก ำลังครู ของ สพฐ.

แสดงมีครูขาดเกณฑ์มากกว่า -10% (0)

แสดงมีครูขาดเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (10)

แสดงมีครูเกินเกณฑ์ระหว่าง 0-10% (41)

แสดงมีครูเกินเกณฑ์มากกว่า 10% (26)

แผนที่แสดงอัตรำกำร ขำด-เกิน 
ข้ำรำชกำรครู +พนักงำนรำชกำร+

อัตรำจ้ำง



37

อัตราก าลัง ปี ๒๕๕๙

อัตราก าลัง ปี ๒๕๕๘



จ ำนวนโรงเรียนที่มีครูขำด ครูเกิน

หน่วยงำน จ ำนวนรวม ครูพอดี

(จ ำนวนโรงเรียน)
ครูขำด

(จ ำนวน

โรงเรียน)

ครูเกิน

(จ ำนวน

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 ำนวนครูต่อห้องเรียน
(๑) โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียน จ ำนวน ๑๒๐ คนลงมำ)

- ครู ๘๔,๙๔๑ คน
- จ ำนวนห้องเรียน ๑๒๐,๖๓๒ ห้อง
- ห้องเรียนที่ไม่มีครูประจ ำชั้น ๓๕,๖๙๑ ห้อง 

(๒) โรงเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ขึ้นไป
- ครู ๓๑๔,๘๕๘ คน
- จ ำนวนห้องเรียน ๒๒๔,๐๖๗ ห้อง
- ครูเกินห้องเรียน ๙๐,๗๙๐ คน

39



ครูสอนไม่ตรงสำขำ

สำขำวิชำ จ ำนวนครูที่สอนไม่ตรงสำขำ (คน) 

ปฐมวัย ๙,๗๕๐

ภำษำไทย ๘,๖๔๓

คณิตศำสตร์ ๘,๓๗๗

วิทยำศำสตร์ ๒,๔๓๗

ศิลปศึกษำ ๑,๑๔๙
40



41



42
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จะเกล่ียครูให้มีครูประจ าชัน้ครบทกุห้อง
(เกณฑ์อัตรำก ำลังครเูดิม ปรับให้สอดคลอ้งกับสภำพควำมเป็นจริง)

ภำยใน 2 ปี

จะท าให้ครูตรงสาขา

ภำยใน 5 – 10 ปี

44

จะท าครูให้ครบตามเกณฑ์ใหม่

ภำยใน 1 ปี KPI1



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

ปรับเกณฑ์กำรคิดอัตรำให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพ

จัดท ำแผนอัตรำก ำลังครูล่วงหน้ำ ๑๐ ปี

เกล่ียอัตรำก ำลังโดยยึดประโยชน์ทำงรำชกำรเป็นหลัก

ให้บรรจุทดแทนอัตรำครูที่เกษียณอำยุภำยในเดือนตุลำคม
(ของทุกปี)

จ้ำงครูให้ตรงกับสำขำที่ขำดแคลน และตรงกับพื้นที่ที่ขำดแคลน
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กำรสอบครูผู้ช่วย

แนวทางเดมิ แนวทางในปัจจุบัน แนวทางใหม่

1. ก.ค.ศ.ก าหนดเกณฑ์และวิธี
สอบ

1. กศจ.ด าเนินการจดัสอบ 1. สอบรวมโดยข้อสอบกลางครัง้เดียว
ทัว่ประเทศ

2. สว่นกลางโดย สพฐ.ก าหนด
สดัส่วนต าแหน่งว่าง

2. สามารถโอนย้ายข้ามเขต
พืน้ท่ีได้

2. ให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาเป็นผู้
คดัเลือกครูโดยสามารถประกาศสอบ
สมัภาษณ์ครูท่ีสอบผ่านข้อเขียนเพ่ือ
เป็นผู้ เลือกครูท่ีจะบรรจเุข้าสอนใน
โรงเรียนของตน

3. อ.ก.ค.ศ. ก าหนดวิชาเอก และ
ด าเนินการจดัสอบ

4. สถาบนัอดุมศกึษาเป็นผู้ออก
ข้อสอบ

***อยู่ระหวา่งการจดัท าแนวท่ี
เหมาะสม

5. อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีเป็นผู้ เรียกผู้
ผ่านการทดสอบมารายงานตวั



กำรแก้ปัญหำครูไม่ครบชั้น

คืนครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน

สรรหำครูเกษียณอำยุรำชกำร
และมีจิตอำสำเข้ำร่วมโครงกำร

เป็นครูเก่ง ปฏิบัติงำนสอนในวิชำที่ขำดแคลน 
มีผลงำนเชิงประจักษ์และมีสุขภำพดี

1. ปฏิบัติหน้ำที่สอนในสำขำที่ขำดแคลน 
2. เป็นพี่เลี้ยงสอนงำนครูที่ปฏิบัติงำนสอน 

(ถ่ำยทอดเทคนิคกำรสอน)
เริ่มด ำเนินกำร ปี 2559 จ ำนวน 1,097 คน

ปี 2560สงป.อนุมัติงบประมำณ 
ส ำหรับ 5,400 อัตรำ

หลกัการ

คณุลกัษณะ

หน้าท่ี

แผนการ
ด าเนินงาน



ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

1.
กำรบริหำรงำนบุคคล

กำรบรรจุ/กำรแต่งตั้ง/กำรโยกย้ำย1.1

กำรผลิตและพัฒนำครู1.2
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ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภำพในกำรสอน
อย่ำงเต็มที่

ภำยใน 5 ปี
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2. กำรแก้ปัญหำกำรผลิตครู

คุณลักษณะครูที่อยำกเห็นในศตวรรษที่ 21

บุคลิกภำพดี

จิตวิญญำณควำมเป็นครู 
(มุ่งมั่นที่จะท ำให้ศิษย์เป็นดี/มีควำมรู)้

เทคนิคกำรสอนดี

มีควำมรู/้
รู้เรื่องkey ที่สอน

ทักษะกำรพูด (เรื่องเดียวกัน
สำมำรถพูดให้เข้ำใจได้ใน 

60 30 10 5 นำท)ี 

ถ่ำยทอดเข้ำใจง่ำย
ICT
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- จบ ป.ตรี สำขำอื่น 
- ศึกษำวิชำชีพครู 1 ปี
- จบแล้วได้ใบประกอบวิชำชีพครู

หลักสูตรปริญญำทำงกำรสอน

หลักสูตรครู 5 ปี
1,065 หลักสูตร 98 แห่ง
ผลิตนักศึกษำสำยครู
ประมำณ ๖๐,๐๐๐ คน/ปี

TQF ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (5 ปี)

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชำชีพครู
48 แห่ง ผลิตได้ ประมำณ 7,000 คน/ปี

-จบ ป.ตรี สำขำกำรศึกษำหรือสำขำอื่น
- เข้ำเรียนต่อในระดับ ป.โท
- จบแล้วได้ใบประกอบวิชำชีพครู

มำตรฐำน
คุรุสภำ

แหล่งผลิตครู



ปรับหลักสูตรกำรผลิตครู

Demand / Supply

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

- สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ที่มีหลักสูตร
ครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ

กำรผลิตครู (98 แห่ง) คุรุสภำ สกอ.

ปรับปรุงเกณฑแ์ละมำตรฐำนหลักสูตรกำรผลิตครู

จัดท ำหลักสูตรกำรผลิตครู(ใหม่)
- Subject (วิชำที่สอน)

- Pedagogy (เทคนิคกำรสอน)
(เริ่มใช้ ปี ๒๕๖๐)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKi6yz66nNAhUDn5QKHfR8BEUQjRwIBw&url=http://learningportal.iiep.unesco.org/en/improve-learning/teachers-pedagogy&psig=AFQjCNH8tvfCMKRTaIV3lFxFa6tewi23AA&ust=1466073446630014
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKi6yz66nNAhUDn5QKHfR8BEUQjRwIBw&url=http://learningportal.iiep.unesco.org/en/improve-learning/teachers-pedagogy&psig=AFQjCNH8tvfCMKRTaIV3lFxFa6tewi23AA&ust=1466073446630014


กำรวำงแผนครูล่วงหน้ำ 10 ปี
จ ำนวนครูเกษียณอำยุรำชกำร

จ ำนวนครูเกษียณอำยุ 223,301 คน

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนที่ครบเกษียณอำยุใน 10 ปี พ.ศ. 2559-2568

แต่ผลิตปีละประมำณ 
60,000 คน/ปี
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ควำมต้องกำรครู สอศ. แยกตำมสำขำวิชำ
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ควำมต้องกำรครูที่จะทดแทนอัตรำเกษียณอำยุรำชกำรในอีก 6 ปีข้ำงหน้ำ 
ตั้งแต่ปี 2557-2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ แยกตำมสำขำวิชำ

ควำมต้องกำรครู 1,831 คน



กำรแก้ข้อกล่ำวหำ “ครูไม่เก่ง”

โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น

ปัญหำ 1. คนเก่งไม่นิยมเป็นครู

2. ขำดแคลนครูในสำขำเฉพำะ

3. ขำดแคลนครูในบำงพื้นที่โดยเฉพำะพื้นที่ห่ำงไกล
ชำยขอบ ทุรกันดำร

หลักกำร
1. น ำคนเก่งมำ
เป็นครู

2. ให้ควำม
เร่งด่วนใน
สำขำที่ขำด

แคลน

3. จบแล้วไปเป็น
ครูตำมภูมิล ำเนำ

ครม.อนุมัติหลักกำร 10 ปี
อนุมัติงบประมำณ 2 ปี



วิธีกำร

1. คัดเลือกนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00
2. ศึกษำระดับปริญญำตรี

- หลักสูตรครู 5 ปี ในคณะ ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์/ครุศำสตร์อุตสำหกรรม
- นศ.ที่จบสำยวิชำชีพ แล้วต่อ ป.บัณฑิต ในสำขำวิชำขำดแคลน คือ สำชำช่ำง วิชำชีพ 
ต่ำงๆ เช่น ช่ำงยนต์ ช่ำงเครื่องกลโรงงำน เกษตรกรรม กำรประมง เป็นต้นสำขำด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์ เช่น โยธำ ไฟฟ้ำ อุตสำหกำร สำขำ คณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ 
ภำษำต่ำงประเทศ(อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น)

3. ร้อยละ 95 ไม่ให้ทุน กู้ กยศ.ได้ 100 ร้อยละ 5 ให้ทุนเด็กชำยขอบ
4. บรรจุทดแทนอัตรำครูเกษียณในภูมิล ำเนำเดิม 



กำรแก้ข้อกล่ำวหำ “ครูไม่เก่ง”
โครงกำรผลิตครูเพือ่พัฒนำท้องถิ่น

• ปี 2559 รับ 4,079 อัตรา 
• สพป. 2,293 อัตรา
• สพม. 1,457 อัตรา
• สศศ. 95 อัตรา
• สอศ. 224 อัตรา
• กศน. 10 อัตรา

• มีผู้สมัครทัง้หมด 39,400 คน (ขาดคุณสมบตั ิ9,226 คน)

เขตที่เปิดรับมากที่สุด คือ สพม.33 สุรินทร์ รับ 41 อัตรา

เขตที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ สพม.33 สุรินทร์  สมัคร 757 คน 

เขตที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ สพม. 5 สิงห์บุรี  สมัคร 12 คน 

“รุ่นแรกบรรจุลงที่ รร. ภำยใน 25 ต.ค.59



1,065 หลักสูตร 98 สถำบันอุดมศึกษำที่ผลิตครู

อัตราครูเกษียณ
(แต่ละปี)

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

น ำ 40 % ของจ ำนวนอัตรำครู
ที่เกษียณมำจัดสรรกำรผลิตครู

- โควตำเข้ำเรียน
ในสถำบันอุดมศึกษำ

- จบแล้วบรรจุรับ
รำชกำรครู

- เป็นเลิศ
กำรสอน
ปฐมวัย

- เป็นเลิศ
กำรสอน
คณิตศำสตร์

- เป็นเลิศ
กำรสอน
วิทยำศำสตร์

- เป็นเลิศ
กำรสอน
ภำษำอังกฤษ

- เป็นเลิศ
กำรสอน
ภำษำไทย

- เป็นเลิศ
กำรสอน
สังคมศึกษำ

- เป็นเลิศ
กำรสอน
ชีววิทยำ

มหำวิทยำลัย
ที่ 1

มหำวิทยำลัย
ที่ 2

มหำวิทยำลัย
ที่ 3

มหำวิทยำลัย
ที่ ..

มหำวิทยำลัย
ที่ 98

มหำวิทยำลัย
ที่ ..

มหำวิทยำลัย
ที่ ..

.. % % จัดสรรแต่ละแห่งไม่เท่ำกันขึ้นกับแผนควำมต้องกำรครูในแต่ละสำขำในแต่ละปี
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กำรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพครู

1. จัดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ตำมรำยวิชำที่สอน

2. ดูจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียน (ในวิชำนั้น ๆ) 

3. น าผลการทดสอบ และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน
มาเป็นตัวก าหนดว่า ครูท่านใดจะต้องอบรมในสาระใดบ้าง

ตัวอย่ำงเช่น กำรอบรมครูภำษำอังกฤษ ทุกชั้นปี 
ครูคณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3

ประ
เมิน
ครู



กำรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพครู
แนวทางเดมิ แนวทางใหม่

- ส่วนกลาง โดย สพฐ.ก าหนดหัวข้อ
หลักสูตรการพัฒนา

- วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
- สอบถามความต้องการของครูในประเด็นที่ต้องการพัฒนา
- จัดทดสอบเพื่อประเมินควำมรู้ และน ำผลกำรทดสอบเป็นรำย
โรงเรียนส่งให้ กศจ.เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำครูภำยในจังหวัดของตน

- หลักสูตรเดิมที่ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี - ศึกษาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าประเด็น Best Practice มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร

- เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาระหลักสูตร
ทั้งภาครัฐ เอกชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมก าหนดกรอบหลักสูตร
และท าเนื้อหาวิชา

- ส่วนกลางก าหนดเรื่องอบรม
- ครูเดินทางมาอบรมใน กทม.
(ใช้งบประมาณสูง)

- โอนงบประมำณให้จังหวัดด ำเนินกำรอบรมเอง โดยมีข้อมูลจุดอ่อน 
จุดแข็งของครู ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ให้กับ กศจ.
พิจำรณำว่ำจะอบรมเรื่องอะไร
- ส่วนกลำงอบรมเฉพำะนโยบำยภำพรวมเท่ำที่จ ำเป็น
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ปรับระบบกำรประเมิน 
วิทยฐำนะ

- ปรับปรุงระบบกำรประเมิน
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กำรปฏิบัติงำนครู

- ปรับกำรประเมิน
วิทยฐำนะให้สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
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จ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมระดับวิทยฐำนะ
สพฐ.

355,206

ไม่มวีิทยฐำนะ 
55,334 คน

ไม่มีวิทยฐำนะ (ครูผู้ช่วย)  

13,917 คน

วิทยฐำนะช ำนำญกำร

98,609 คน

วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ

186,952 คน

วิทยฐำนะเช่ียวชำญ

393 คน

วิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ

1 คน

มวีิทยฐำนะ 
285,995 คน 
(81%) 66



จ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมระดับวิทยฐำนะ
กศน.

770

วิทยฐำนะช ำนำญกำร

360 คน

วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ

397 คน

วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ

13 คน
วิทยฐำนะช ำนำญกำร

6,414 คน

วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ

4,405 คน

วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ

91 คน

ไม่มวีิทยฐำนะ

2,652 คน

13,562

สอศ.
มีวิทยฐำนะ
770 คน 
(100%)

มีวิทยฐำนะ10,910คน (80%)
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ท ำให้กำรเลื่อนและคงวิทยฐำนะเป็นเรื่องเดียวกับกำรพัฒนำครู 
และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน

มำตรำ 55 ของพ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 
ก ำหนดให้มีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะส ำหรับต ำแหน่งที่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อด ำรงไว้ ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ
กำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่ง โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก.ค.ศ.ก ำหนด 

กรณีผู้ไมผ่ำนกำรประเมินให้ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีกำรพัฒนำผู้ได้รับวิทยฐำนะให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถผ่ำน
กำรประเมิน
(2) ให้ด ำเนินกำรเลื่อนขั้น / งดเงินประจ ำต ำแหน่งหรอืเงินวิทยฐำนะแล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ /ประสิทธิผลในระดับทีก่ ำหนดให้
สั่งผู้นั้นออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ 110(6)
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ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

1.
กำรบริหำรงำนบุคคล

กำรบรรจุ/กำรแต่งตั้ง/กำรโยกย้ำย1.1

กำรผลิตและพัฒนำครู1.2

วินัยและกำรรักษำขวัญ1.3
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กำรทุจริต กำรโยกย้ำย 

กำรใช้ดุลยพินิจกำรลงโทษ 

กำรปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุ (กำรจัดซื้อจัดจ้ำง)
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ซ่อมบ้านพกัครูให้แล้วเสร็จทัง้หมด

ภำยในปี 2560

71

3



- บ้ำนพักครูทั้งหมด   44,359 หลัง

- บ้ำนพักสภำพดีไม่ต้องซ่อม   27,422 หลัง

- บ้ำนพักที่ต้องซ่อม  12,928 หลัง

- ซ่อมแซมแล้ว  2,345 หลัง(18% ของบ้ำนที่ต้องซ่อม)
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ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

งบประมำณ
2.
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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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จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย

เท่ำเทียม : ด้ำนเศรษฐกิจ

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

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qveA7anNAhUGoZQKHbTaCO0QjRwIBw&url=http://clipartgo.com/free-arrow-clip-art-3570/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNGKwPz5pGskTA18Ui2P5l74z7pdqQ&ust=1466073892881170
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qveA7anNAhUGoZQKHbTaCO0QjRwIBw&url=http://clipartgo.com/free-arrow-clip-art-3570/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNGKwPz5pGskTA18Ui2P5l74z7pdqQ&ust=1466073892881170


ดูแลเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ (เด็กที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส) โดยจัดกำรศึกษำแบบ
โรงเรียนเฉพำะ กำรจัดกำรเรียนรวม และศูนย์กำรเรยีน

โรงเรียนเฉพำะ จ ำนวน 48 แห่ง  12,936 คน 

ศูนย์กำรเรียน จ ำนวน 77 แห่ง  24,061 คน

เด็กเรียนร่วม ประมำณ 383,196 คน

420,193 คน
77

การเข้าถึง เท่าเทียม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qveA7anNAhUGoZQKHbTaCO0QjRwIBw&url=http://clipartgo.com/free-arrow-clip-art-3570/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNGKwPz5pGskTA18Ui2P5l74z7pdqQ&ust=1466073892881170
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qveA7anNAhUGoZQKHbTaCO0QjRwIBw&url=http://clipartgo.com/free-arrow-clip-art-3570/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNGKwPz5pGskTA18Ui2P5l74z7pdqQ&ust=1466073892881170
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qveA7anNAhUGoZQKHbTaCO0QjRwIBw&url=http://clipartgo.com/free-arrow-clip-art-3570/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNGKwPz5pGskTA18Ui2P5l74z7pdqQ&ust=1466073892881170
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qveA7anNAhUGoZQKHbTaCO0QjRwIBw&url=http://clipartgo.com/free-arrow-clip-art-3570/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNGKwPz5pGskTA18Ui2P5l74z7pdqQ&ust=1466073892881170
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qveA7anNAhUGoZQKHbTaCO0QjRwIBw&url=http://clipartgo.com/free-arrow-clip-art-3570/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNGKwPz5pGskTA18Ui2P5l74z7pdqQ&ust=1466073892881170
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qveA7anNAhUGoZQKHbTaCO0QjRwIBw&url=http://clipartgo.com/free-arrow-clip-art-3570/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNGKwPz5pGskTA18Ui2P5l74z7pdqQ&ust=1466073892881170


ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

ทรัพยำกร/เครื่องมือ
3.
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จะจัดท าโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่าย/
ฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร/

บูรณาการระบบจัดการองค์ความรู้
ให้มีประสิทธิภาพ

ภำยใน ปี 2560
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ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

ทรัพยำกร/เครื่องมือ
3.

กำรปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต3.1
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สถำนะเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

1. รัฐบำลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร จะเดินสำย Fiber Optic ให้ทุกหมู่บ้ำนภำยในปี 2560
2. รร.ประชำรัฐ Phase 1 จ ำนวน 3,342 รร. ยังขำดสัญญำณอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 349 รร. ทั้งนี้ คณะท ำงำนประชำรัฐด้ำน

กำรศึกษำพ้ืนฐำนและพัฒนำผู้น ำ ภำคเอกชน จะวำงสำยให้เสร็จทุกโรงเรียนภำยในปี 2559
3. ห้องเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 30,000 ห้อง  จำก 3,342 รร. คณะท ำงำนประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำนและพัฒนำผู้น ำ 

ภำคเอกชน จะจัดท ำห้องเรียน IT ให้ทั้งหมด ภำยใน ธันวำคม 2559 (TV Computer Projector etc.)



ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

ทรัพยำกร/เครื่องมือ
3.

กำรปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต3.1

กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล3.2
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การบรูณาการระบบสารสนเทศเพ อ่บร หารการศกึษา

“สรา้ ฐานขอ้มลูกลา และสารสนเทศทีเ่ป นเอกภาพ”

                  .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

                  .
    

  .

   .    .    .

                 .

 . . .   .   .

XML XML XML

XML XML

XML XML XML

XML

(เชื่อมโยงกันและมีข้อมูลกลำง)

มีฐำนข้อมูลกลำง
1.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ
2.ข้อมูลสถำนศึกษำ
3.ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.ข้อมูลบุคลำกรอื่นๆ

83

ความมีประสิทธิภาพ



แผนภำพกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

สพฐ.

ศทก. สป.

สกอ.

กศน.

กคศ.

สช.

สอศ.
คุรุสภำ

หน่วยงำนนอก ศธ.

มหำวิทยำลัย



รำยกำรข้อมูลมำตรฐำนข้อมูลกลำงของนักเรียน นักศึกษำและผู้เรียน

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 รหสัสญัชาติ 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 วนัท่ีใบอนญุาตหมดอายุ 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



รำยกำรข้อมูลมำตรฐำนข้อมูลกลำงของสถำนศึกษำและหน่วยงำน

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 รหสัไฟฟ้า ขัน้พืน้ฐาน
33 รหสัประเภทอินเทอร์เน็ต(ประเภทสือ่) ขัน้พืน้ฐาน
35 รหสัการใช้สือ่การเรียนการสอน ทกุระดบั

ท่ี รายการข้อมลู
ระดบั

การศกึษา
ท่ีจดัเก็บ

ข้อมูลทางด้านสถติิ
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



แผนภำพกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลสถำนศึกษำและหน่วยงำน

สพฐ.

ศทก. สป.

สกอ.กศน.สช. สอศ.

Business Intelligence 
(BI)

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing

สป. ก.ค.ศ. คุรุสภำ สกสค. สกศ.



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน

สพฐ. สกอ.กศน.สช. สอศ.

ศทก. สป.

Business Intelligence (BI)

ส ำนักทะเบียนกลำง
กรมกำรปกครอง
(ทะเบียนรำษฎร์)

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing



แผนภำพกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลคร ูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ

สพฐ.

ศทก. สป.

สกอ.กศน.สช. สอศ.

Business Intelligence (BI)

คุรุสภำ
(ใบประกอบวิชำชีพ)

สป.

ส ำนักทะเบียนกลำง
กรมกำรปกครอง
(ทะเบียนรำษฎร์)

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอืน่

สพฐ.

ศทก. สป.

สกอ.กศน.สช. สอศ.

Business Intelligence 
(BI)

สป.

ส ำนักทะเบียนกลำง
กรมกำรปกครอง
(ทะเบียนรำษฎร์)

ก.ค.ศ. คุรุสภำ สกสค. สกศ.

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing

DPIS DPIS DPIS DPIS DPIS



สิ้นเดือนระหว่ำงเดือน

สถำปัตยกรรมระบบบูรณกำรฐำนข้อมูลกำรศึกษำฯ  (System Architecture)

หน่วยงำน
ต้นสังกัด

ศทก.สป.

ฐำนข้อมูล
หน่วยงำน
ต้นสังกัด ฐำนข้อมูล Staging

หน่วยงำนต้นสังกัด #1

Verification 
& Reporting 

Module

ปรับปรุง/
แก้ไข
ข้อมูล

Monthly 
Archiving
Module

ฐำนข้อมูล Staging
หน่วยงำนต้นสังกัด 

#3

ฐำนข้อมูล Staging
หน่วยงำนต้นสังกัด 

#2

Integration 
Module

ฐำนข้อมูล Staging
รวมทุกหน่วยงำน

Semester/Yearly 
Archiving
Module

ฐำนข้อมูล
บูรณำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

ฐำนข้อมูล
บูรณำกำร
รำยเดือน

สิ้นภำคกำรเรียน/ปี



แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรรับส่งและกำรปรับปรุงข้อมูลซ้ ำซ้อนของระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูล
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

นักเรียน

ครู

ข้ำรำชกำร

สถำนศึกษำ

Department Staging DB

Dup DB

Full Data

ตรวจรำยกำรและ Code list 
ของหน่วยงำนและ ศธ

1

A

MOE Staging DB MOE Central DB

B

C

Data Duplication 
Only

Update Status

2

D

All Data
(Data 
Dup+No
Dup)

No 
Duplication

Duplication 
Only

(ซ้ ำต่ำงสังกัด)

เด็กออกกลำงคัน

Update 
Status

4

5

Confirm Data Dup
เฉพำะที่มีปัญหำ
Tigger

3.2

Status for Duplication   
1:Wait to Confirm
2:School Update
3:Both School
4:Can Dup (Add Problem)
5:Clear (No Dup) 

6

ข้อมูลที่ผ่ำนกำรตรวจ
ซ้ ำภำยในหน่วยงำน

แล้วเท่ำนั้น

Full Data
ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ประชำกร

3.1

นักเรียน

ครู

ข้ำรำชกำร

สถำนศึกษำ

Department DB

Dup DB

ประชำกร

Update 
Status

Replication



ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

ทรัพยำกร/เครื่องมือ
3.

กำรปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต3.1

กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล3.2

กำรบูรณำกำรระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ 
สื่อสำรสนเทศ

3.3

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
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


ใช้ประโยชน์จาก DLTV ในการเข้าถึงการศึกษาส าหรับโรงเรียน
ในพื้นที่ห่างไกล 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

ผลต่ำง 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 ำนวน 6,000 โรงเรียน 

ปัจจุบัน

15,369 โรงเรียน 
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ให้มีทุกโรงเรียนสำมำรถเขำ้ถึงสัญญำณอินเทอร์เนต็ 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ และใช้ DLIT 

ในโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่

15,553 โรงเรียน 
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การบรูณาการระบบจัดการอ   ์วามรู ้

“เน อ้หาสาระเขา้ถ ึทกุช อ ทา ส อ่ ทกุรปูแบบ ทกุอปุกรณ์”

                    .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

Smart Studio AppsDLTV WebsiteInternet Intranet

RadioMobileComputer IPTV E-Book Multimedia
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"content": [{
"name": “ภำษำไทย 1",
"type": "video",
"category": ["สังคมศำสตร์", "กำรศึกษำ“,” กำรเมือง”],
“group": ["สังคมศำสตร์", "กำรศึกษำ“,” กำรเมือง”],
"title": "กำรอ่ำนเพื่อกำรสื่อสำร",
"description": "สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1",
"keywords": [“ภำษำไทย”,” กำรอ่ำน”,” มัธยมศึกษำปีที่ 1”],
"content_url": "http://www.cs.moe.go.th/thai101.mp4",
"course": "หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน",
“class": "มัธยมศึกษำปีท่ี 1",
"author": "ดร.วิทยำ รอบรู้",
“copyright": "อ้ำงอิงแหล่งที่มำ",
"publisher": "ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สป. ศธ.",
"preview_image": "http://www.book.com/c/preview.jpg",
"views": "10,000,000",
"file_size": "50 MB"

}]

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงระบบ



จัดท ำระบบ Portal กลำงสื่อกำรเรียนรู้

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



ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

ทรัพยำกร/เครื่องมือ
3.

กำรปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต3.1

กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล3.2

กำรบูรณำกำรระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ 
สื่อสำรสนเทศ

3.3

หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้3.4
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จะท าให้เดก็เรียนท่องจ า ในสิ่งที่ควรจ า 
และน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน

ภำยใน 2 ปี(ปีกำรศึกษำ 2561)
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ปรับเนื้อหำหลักสูตรเป็น “ต้องรู้” และ “ควรรู้”

ทุกโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  (ให้จัดกิจกรรมที่เน้นครบ 4 H)

ปรับกระบวนกำรสอนของครูที่เน้นให้เด็กเกิดกำรคิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ

โครงกำรทดสอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำงในรูปแบบอัตนัยและปรนัยที่เน้นกำร
คิดวิเครำะห์ 
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Roadmap การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานแห่งชาติ

ศึกษาวเิคราะห์ข้อมูล (สวก./สพฐ.)1.

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3 คณะ

ก าหนดวสัิยทัศน์/ทิศทางพฒันาหลกัสูตร (คณก.อ ำนวยกำร)

ประชาสัมพนัธ์ (สพฐ.)

ก าหนดกรอบเนือ้หา คุณลกัษณะพงึประสงค์ สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน
(คณก.ก ำหนดกรอบเน้ือหำ)

ปรับปรุงหลกัสูตรฯ 
(คณก.ด ำเนินงำนพฒันำหลกัสูตร/คณะอนุฯ)

รับฟังความคดิเห็น(สพฐ.)

จัดท าหลกัสูตรฉบับสมบูรณ์ฯ(สพฐ.)

พฒันาส่ือ/เอกสารประกอบ(สพฐ.)

พฒันาบุคลากร(สพฐ.)

ทดลองใช้หลกัสูตร (สพฐ.)

นิเทศ ก ากบั ติดตาม(สพฐ.)

ประเมินการใช้หลกัสูตร (สพฐ.)

ปรับปรุงฯ, เสนอ กพฐ.อนุมัติ
เสนอ ศธ.ประกาศใช้(สพฐ.)

3.

4.

5.

6.

7.
8.

10.
9.

11.
12.

13.

ต.ค.57  ... ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 ม.ีค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.-ธค.59 เม.ย.60  พ.ค.60ม.ค.-กพ.60 

2.

ระยะที่ 1 พฒันาหลกัสูตร
ระยะที่ 2 น าหลกัสูตรไปใช้

ระยะที่ 3 ประเมินการใช้หลกัสูตร

มี.ค.60  



เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
กับ กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรใหม่

ประเด็น หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ปัจจุบัน

แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรหลักสตูร 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง 

๑. ปรับ - เปลี่ยน
หลักสูตรหรือไม่

- ในระยะสั้น ยังไม่ปรับหลักสูตรแกนกลำงฯ แต่จะปรับวิธีกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ที่สอดคล้องกับ
นโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”

- ในระยะยำว เมื่อมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร จึงจะปรับ หรือเปลี่ยนหลักสูตร

๒. โครงสร้ำงเวลำ
เรียน

- ประถมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
ต่อปี

- ม.ต้น ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี
- ม.ปลำย รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่ำ ๓,๖๐๐
ชั่วโมง

- ประถมศึกษำ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี

- ม.ต้น ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี

- ม.ปลำย รวม ๓ ปี ไม่เกิน ๓,๖๐๐ ชั่วโมง
- ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียน หลักสูตรสถำนศึกษำ 
ที่เน้นภำษำอังกฤษ ตำมนโยบำยรัฐบำล และ ศธ.

๓. ตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้
แกนกลำง

-ก ำหนดตัวชี้วัด และสำระกำรเรียนรู้
แกนกลำง

- พิจำรณำ ทบทวน และก ำหนดตัวช้ีวัดและสำระ
กำรเรียนรู้แกนกลำง  ที่ต้องรู้และควรรู้

ปรับหลักสูตร
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ประเมินโดยใช้ AAR ดังนี้
ข้อค้นพบ กำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป

1. รร.อ่อนเรื่อง Heart กับ Head 1. ให้ความรู้ในเรื่องการจัดฐานการเรียนรู้

2. Smart Trainer เป็นจุดอ่อนเนื่องจากผอ.เขต
พื้นท่ีไม่มีส่วนร่วม

2. Smart Trainer ให้มีผอ.เขตพ้ืนที่เป็นหัวหน้าทีม

3. กิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระวิชาได้ (โดยเฉพาะ Head 
และ Hand)

3. ปรับกิจกรรมให้อธิบายได้ว่าเชื่อมโยงตัวชี้วัดอะไร

4. ครูบางส่วนเข้าใจว่าต้องใช้งบประมาณ 4.จัดงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนขนาดเล็ก 

5. รร.ขนาดเล็กมีปัญหาในการทัศนศึกษา
นอกสถานที่

5. สพฐ. และกศจ.ดูแลและสนับสนุน

6. การรายงานผลสร้างภาระให้ครู 6. ดู Outcome ไม่เน้นการรายงาน

จ ำนวนโรงเรียนที่ด ำเนินกำรโครงกำรลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ 
ในปี ๒๕๕๙ จ ำนวน ๑๕,๘๙๗ โรงเรียน



จะท ำให้มีกำรเรียนกำรสอน STEM ศึกษำครบทุกโรงเรียน
(Science Technology Engineering and Mathematics)

ภำยใน 5 ปี
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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 ำหนดขั้นตอน ของ “กิจกรรมกำรเรียนรู้”

ขั้นที่ 1 - ระบุปัญหำในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องกำรพัฒนำ

ขั้นที่ 2 -รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 3 –ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ (SCI+Math &T)   
ขั้นที่ 4 -วำงแผนและด ำเนินกำรแก้ปัญหำ (E) 
ขั้นที่ 5 - ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (E) 
ขั้นที่ 6 -น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำ หรือผลกำรพัฒนำนวัตกรรม

กำรพัฒนำ “กิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับชั้น ป.1 – ม.6”
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กำรพัฒนำ “กิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับชั้น ป.1 – ม.6”
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รำยชื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับชั้น ป.1 – ม.6

ชั้น                       ช่ือกิจกรรม

ป.1 กำรสื่อสำร
ป.2 รักษ์คอมพิวเตอร์
ป.3 กำรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง

ประหยัด
ป.4 บ้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์
ป.5 เครื่องดักแมลงวัน
ป.6 รถของเล่นไฟฟ้ำ 
ม.1 ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทำง
ม.2 ล ำบำกบำกแค่ไหน กลไกช่วยได้
ม.3 สว่ำงไสวด้วยสำยน้ ำ
ม.4 บันจีจัมป์
ม.5 ถุงประคบร้อน
ม.6 สัญญำณกันขโมย 

ชั้น                    ชื่อกิจกรรม

ป.1 เล่นล้อวงกลม 
ป.2 เรือบรรทุกน้ ำ 
ป.3 เรือใบกับสำยลม 

ป.4 โมบำยปลำตะเพียน
ป.5 สวนมะนำวนอกฤดู 
ป.6      นักโภชนำกำรน้อย
ม.1      The young designer 
ม.2 นำวำฝ่ำวิกฤต 
ม.3 ดำรำศำสตร์กับสถำปัตยกรรม
ม.4 กังหันลมผลิตไฟฟ้ำ 
ม.5 สเลอปี้ 
ม.6 ชำร์จแบตเตอรีด้วยพลังงำนสะอำด 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2
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กำรพัฒนำ “กิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับชั้น ป.1 – ม.6”
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แผนกำรด ำเนินกำร 
- ปรับ “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษำส ำหรับครู” ภำคเรียนที่ 2 (ชั้น ป.1 – ม.6) โดยแยก

ขั้นตอนกำรสอนกิจกรรมให้มี 6 ขั้นตอนอย่ำงชัดเจน (เดือนมิถุนำยน)

- จัดท ำ Artwork ต้นฉบับกิจกรรมสะเต็มศึกษำส ำหรับนักเรียนและ 
ต้นฉบับคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษำส ำหรับครู ภำคเรียนที่ 2 (กรกฎำคม – สิงหำคม)

- ถ่ำยท ำวิดีทัศน์กำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ป.1 – ม.6 ของภำคเรียนที่ 2
(กรกฎำคม – กันยำยน)

- น ำกิจกรรมสะเต็มศึกษำ และคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษำส ำหรับครู ขึ้นเผยแพร่
บนเวปไซต์   URL: http://www.stemedthailand.org/ (กันยำยน)

http://www.stemedthailand.org/


โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ขบัเคลือ่นสะเต็มศึกษาในปี 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 โรงมหำวิทยำลัยเป็นพี่เลี้ยง
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กำรขับเคลื่อน



กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ ปี 2559-2560

6.กำรอบรมครู แบบ face to face 6,750 คน (5วัน/รุ่น) 

1. กำรจัดพิมพ์คู่มือคร ูประถม และ มัธยม 

2. วัสดุอุปกรณ์กำรทดลอง 5,000 บำท/โรง 

3. กำรจัดพิมพ์สื่อกำรเรียนรู้ (หนังสอื) ประถมและมัธยม รวม (30 เล่ม/โรง)

4. เปิดระบบกำรอบรม online ผ่ำนระบบ TEPE Link IPST

5. อบรมศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำร (2,700 คน) 
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กำรใช้เครือข่ำยอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง

สถำบันอุดมศึกษำ
ลงไปช่วยพัฒนำ

สถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนในพื้นที่

* ทุกมหำวิทยำลัยต้องเป็นพ่ีเลี้ยงให้โรงเรียน

10,947 
โรงเรียนที่เข้ำรว่มโครงกำร
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ยกระดับภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้

ภำยใน 3 ปี
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ล ำดับที่ ประเทศ / %ของคนที่พูดภำษำอังกฤษได้

1 สิงคโปร์   71 %

2 ฟิลิปปินส์ 55.49%

3 บรูไน ดารุสซาลาม 37.73 %

4 มาเลเซีย 27.24 %

5 ไทย 10 % (6.54 ล้านคน)

ผลกำรจัดอันดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
จำก 10 ประเทศอำเซียน
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สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนภำษำ 

จัดท ำ application (Echo Hybrid, Echo English)

พัฒนำครูภำษำอังกฤษ ผ่ำนกระบวนกำร Boot Camp

ปรับชั่วโมงเรียนและเน้นกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน

สร้ำงสภำพแวดล้อม
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ปรับหลักสูตรภำษำอังกฤษ

จาก 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 5 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 122



พัฒนำครู
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ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำครูภำษำอังกฤษ
18 ศูนย์ภูมิภำค

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 



สื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ
ECHO HybridECHO English

น ำร่อง 6 โรงเรียน
ภำคเรียนที่ 2/2559 เริ่มใช้
ในอย่ำงน้อย 10,000 โรงเรียน 126



หอประชุมใหญ่
Grand Hall 

สนำมเด็กเล่น  Playgroundห้องน้ ำหญิง 
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
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ปรับระบบกำรสอบ O-NET 
ให้เป็นที่ยอมรับ

และสะท้อนถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ

ภำยในปี 2560
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O-NET



ส านัก านศกึษา  การภา  8 จ าแนกตามรายว ชา
ประถมศกึษาปีที ่6

ภาษา ทย ส ั มศกึษา ภาษาอั ก ษ  ณ ตศาสตร์ ว  ทยาศาสตร์

50.28
51.37

41.05

45.02
43.21

47.72
49.25

35.79

39.76
40.59

39.16 38.98

33.47

31.22

34.11

41.03
40.22

34.71

32.65

35.53

40.85 40.45

37.89

33.42

35.51

49.33 49.18

40.31

43.47
42.59

ส ขลา สตลู ปัตตานี ยะลา นรา  วาส เฉลีย่ประเทศ



ส านัก านศกึษา  การภา  8 จ าแนกตามรายว ชา
มั ยมศกึษาปีที ่3
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ส านัก านศกึษา  การภา  8 จ าแนกตามรายว ชา
มั ยมศกึษาปีที ่6

ภาษา ทย ส ั มศกึษา ภาษาอั ก ษ  ณ ตศาสตร์ ว  ทยาศาสตร์
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สรปุ ล O-NET จ าแนกตามส ักดั
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558
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(โรงเรียนสาธิตฯ)
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สรปุ ล O-NET จ าแนกตามส ักดั
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558
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โฮมสคูล 
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(โรงเรียนสาธิตฯ)
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สรปุ ล O-NET จ าแนกตามส ักดั
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558
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โฮมสคูล 
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(โรงเรียนสาธิตฯ)
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สรปุ ล O-NET จ าแนกตามส ักดั
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558
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สรปุ ล O-NET จ าแนกตามส ักดั
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558
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สรปุ ล O-NET จ าแนกตามส ักดั
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558

142



0

10

20

30

40

50

60

70

สาระที่ 1
การอ่าน

สาระที่ 2
การเขียน

สาระที่ 3
การฟัง การด ู
และการพดู

สาระที่ 4
หลกัการใช้
ภาษาไทย
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กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน
กับหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด

ศูนย์วิทยำศำสตรเ์พือ่กำรศึกษำ กศน. 
19 แห่งทั่วประเทศ 

(รถนิทรรศกำรเคลื่อนที ่/ท้องฟำ้จ ำลองเคลือ่นที่)
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ให้ O- Net สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน/จัดท ำ Test Blue Print  

เฉลยข้อสอบ

ให้มีกำรจัดท ำ Item Card ที่สมบูรณ์อธิบำยทั้งข้อถูกและข้อผิด

ให้ความส าคัญกับกระบวนการคัดเลือกคนออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ

วิเครำะห์ผล O-Net เพื่อน ำไปปรับปรุงคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน
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ขั้นตอนน ำ O-Net  
ไปปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. สทศ แจ้งขัอมูลให้ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่ ศึกษำธิกำร

จังหวัด กศจ. ทรำบเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและพัฒนำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมล ำดับ ให้ตำมก ำกับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ำ วิชำที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ ำ กลุ่มสำระที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ำ เพ่ือพัฒนำ/แก้ไขได้ตรงจุด ทั้ง ครู สื่อกำรสอน 
เทคนิคกำรสอน ฯลฯ 

3. สพฐ.วิเครำะห์ให้ละเอียดถึงกลุ่มสำระเพื่อวำงแผนแก้ไขในภำพรวมให้ตรงจุดทั้ง
กำรให้ควำมรู้ครู แบบเรียน (ถ้ำจ ำเป็น) ฯลฯ

5. ก ำหนด “เป้ำหมำย” ผลสัมฤทธิ์ ในปีถัดไปในรำยละเอียดถึงแยกกลุ่มสำระเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็น KPI ของผู้บริหำรแต่ละระดับ

4. สทศ.วิเครำะห์ผลคะแนนเพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงข้อสอบ



ปรบัปรงุการประเมินและประกนั
คณุภาพการศึกษา

ภำยในปี 2560
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ปรับระบบกำรเมิน
คุณภำพสถำนศึกษำ

ให้ชะลอกำรประเมินสถำนศึกษำ 
เพื่อพัฒนำระบบกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกและกำร

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

คุณภาพ



สพฐ. โรงเรียน
สมศ. มหาวิทยาลยั

อาชีวะ
สกอ.
สอศ.

คณะ
ผู้เช่ียวชาญ
ปฏิรปูระบบ
การประเมิน
และประกนัฯ

1. สรา้งมาตรฐานของ
สถานศกึษาทีม่คีุณภาพ*
(Quality Codes / Criteria / 
Guidelines)

2. สร้างผูป้ระเมินท่ีมีคณุภาพ
(Quality Inspectors)

การปรบัปรงุการประเมินและประกนัคณุภาพการศึกษา

• ท าใหเ้กดิ
สถานศกึษาทีม่ ี
มาตรฐาน

• จดัท า Self-
assessment

* พฒันารว่มกบักระทรวงศกึษาธกิาร

ชว่ยเตรยีมและสนบัสนุนสถานศกึษา
ใหพ้รอ้มรบัการประเมนิ :

1) สือ่สารใหเ้กดิความเขา้ใจในมาตรฐานของ
สถานศกึษาทีม่คีุณภาพ

2) สรา้งความเขา้ใจวธิกีารประเมนิแนวใหม ่
(peer review / expert judgment)

3) การเขยีนรายงานการประเมนิตนเองแบบใหม่

4) ซอ้มการประเมนิ (mock assessment)

ระยะท่ี 1 ศึกษา
(พ.ย.58 – ม.ค.59)

ระยะท่ี 2 พฒันา
(ก.พ.59 – เม.ย.59)

ระยะท่ี 3 Test Run
(พ.ค.59 – ก.ค.59)

พ.ย.58 ม.ค.59 ก.พ.59 เม.ย.59 พ.ค.59 ก.ค.59
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ทรัพยำกร/เครื่องมือ
3.

กำรปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต3.1

กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล3.2

กำรบูรณำกำรระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ 
สื่อสำรสนเทศ

3.3

หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้3.4

ระบบทดสอบ/ประเมิน/ประกัน3.5

ระบบนิเทศ3.6
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ปัญหำระบบนิเทศ

1. ศึกษำนิเทศก์ยังไม่ได้รับกำรยอมรับจำกครู
1) ก ำหนดให้ครูที่มีอำยุรำชกำร ๕ ปีขึ้นไปสอบเป็น ศน.ได้ท ำให้ได้ 

ศน.ที่ขำดประสบกำรณ์
2) ครูที่มีเทคนิคกำรสอนดี ไม่นิยมมำเป็น ศน.เพรำะไม่เห็น

ควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพ

2. ส่วนกลำงไม่มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบสำยงำนนิเทศ
มีหน่วยงำนเฉพำะกิจในส่วนกลำง มีบุคลำกรสำยนิเทศจ ำนวน 17 
คน แต่มีภำรกิจเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้ไม่มีเวลำในกำรสร้ำงเทคนิค

กำรนิเทศ หรือเทคนิคกำรสอบของครู/ขำดกำรบูรณำกำร



แนวทำงกำรแก้ปัญหำระบบนิเทศ

1. ก ำหนดคุณสมบัติกำรเป็น ศน. ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนอย่ำงน้อย 10 ปี/
ปรับปรุงระบบกำรสรรหำนิเทศ

2. สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น ก ำหนดเงื่อนไขให้สำมำรถเป็น ผอ. รองผอ. 
เขตพ้ืนที่ หรือเป็น ผอ.กลุ่มวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ

3. ก ำหนดให้ ศน.เป็นผู้ริเริ่มจัดท ำแผนงำน โครงกำร เพื่อแก้ปัญหำงำนวิชำกำรให้
ตรงกับปัญหำในพื้นที่ 

5. ปรับปรุงสำนงำนนิเทศให้เข้มแข็ง

4.  พัฒนำก ำลังพลศึกษำนิเทศก์ให้มีประสิทธิภำพ
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รร.สังกัด
อปท.

รร.สังกัด
ตชด.

รร.สังกัด
กทม.

สภำ
อุตสำหกรรม

ภำค
ประชำสังคม
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กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัด4.1

กำรแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลำงคัน

4.2
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(ร่ำง)ปฏิญญำอำเซียน
ว่ำด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรศึกษำให้แก่เด็กตกหล่น

สำระส ำคัญของปฏิญญำฯ

1. เด็กตกหล่น(Out-of-School Children)หมำยถึงเด็กอำยุต่ ำ
กว่ำ 18 ปี

ประกอบด้วย 
- Children who do not have access to a school in their 

community (เด็กที่ไม่ได้เข้ำเรียน)
- Children who do not yet enroll at a school, despite the 

availability of a school (เด็กที่ไม่มีโอกำสเข้ำเรียน)
- Children who have enrolled but do not attend school or are 

at risk of dropping out  (เด็กที่เสี่ยงต่อกำรออกจำกโรงเรียนกลำงคัน)
- Children who drop out of the education system (เด็กที่ออกจำก

โรงเรียนกลำงคัน)

2. ควำมสอดคล้องและกำรจัดกิจกรรมแบบยืดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ำทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำและสำมำรถพัฒนำตนเอง
ให้เป็นประชำคมโลกที่มีประสิทธิภำพได้
3. รูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม

162



กำรแก้ปัญหำเด็กไทยไม่เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและเด็กตกหล่น

ม.๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕

๖๒๔,๙๑๑ คน

เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ

ป.๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙

๖๓๓,๘๕๒ คน

จบ ม.๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗

๕๓๖,๓๑๘ คน (๘๔.๖๕ %)

- 97,534

• ยอดเด็กที่ขำดหำยไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ว่ำย้ำยไปเรียนที่ใด 
เนื่องจำกยังไม่มีกำร Mapping ข้อมูล
กำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนที่
จัดกำรศึกษำ

• กระทรวงศึกษำธิกำรก ำลังท ำกำร
Mapping ข้อมูลเพ่ือให้ทรำบว่ำเด็กตก
หล่นไปเท่ำไหร่ อย่ำงไร เพ่ือด ำเนินกำร
แก้ปัญหำต่อไป

163*** ระบบMapping จะแล้วเสร็จภำย 6 เดือน
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ฐำนข้อมูลกลำง

WEB WEB WEB WEB WEB

หน วย านอ น่

WEB

164



หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ

1.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
14. กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  
กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

2.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน 15. สถำบันพระบรมรำชชนก  กระทรวงสำธำรณสุข

3.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 16. กองทัพบก  กระทรวงกลำโหม

4.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 17. กองทัพเรือ  กระทรวงกลำโหม

5.  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

18. กองทัพอำกำศ  กระทรวงกลำโหม

6.  โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์(องค์กำรมหำชน) 19. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

7.  กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 20. สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

8.  ส ำนักกำรศึกษำเมืองพัทยำ 21. กองบัญชำกองทัพไทย กระทรวงกลำโหม

9.  ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 22. สถำบันกำรพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

10.  มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช กรุงเทพมหำนคร 
(คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์)

23. โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

11. มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช กรุงเทพมหำนคร 
(คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล)

24. กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

12. ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี กระทรวงคมนำคม 25. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

13. สถำบันกำรบินพลเรือน กระทรวงคมนำคม 165



ข้อมูลเด็กที่
ลงทะเบียนเรียน

ข้อมูลจ ำนวน
เด็กจำก

กรมกำรปกครอง

นร.ปกติ

เด็กกลุ่มเสี่ยง

เด็กออกกลำงคัน

เด็กตกหล่น

เข้ำระบบ

โรงเรียน
ชุมชน
กศจ.

ผู้ปกครอง

โรงเรียน
ชุมชน
กศจ.

พนักงำนตำม พ.ร.บ.

ไม่เข้ำระบบ

กศน.

พบตัว

ติดตำม

ชุมชน

กศจ.

ผู้ปกครอง

สำมัญ อำชีพ

ไม่พบตัว

เข้ำระบบ

Model การจดัท าฐานขอ้มลูเด็กตกหล่น

KPI



ธรรมำภบิำล

คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

4.
กำรบริหำรจัดกำร

กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัด4.1

กำรแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลำงคัน

4.2

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก4.3
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จ านวนโรงเรียนแยกตามขนาดจ านวนนกัเรยีน

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน (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

ขนำดเล็ก

ขนำดกลำง

ขนำดใหญ่

ขนำดใหญ่พิเศษ



จ านวนโรงเรยีนท่ีมีนกัเรียนไมเ่กิน 20 คน

จ ำนวน นร.
ทั้งรร.

จ ำนวน รร.

0 207

1 8

2 20

3 26

4 17

5 30

6 32

7 37

8 38

9 36

10 41

จ ำนวน นร.
ทั้ง รร.

จ ำนวน รร.

11 40

12 33

13 48

14 51

15 60

16 52

17 60

18 73

19 88

20 75

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก



กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
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ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกชุมชน

เป้ำหมำยเริ่มแรกคือ โรงเรียนที่มี นร.< 20 คน ปี 60 จะบริหำรจัดกำรจ ำนวน 897 รร. 

KPI



ขัน้ตอนการด าเนินงาน
บริหารจดัการ รร.ขนาดเลก็

• ออกแบบ แบบจ ำลอง โดยใช้เครื่องมือ
ภูมิสำรสนเทศวิเครำะห์ผล

• สรุปผลลัพธ์จำกแบบจ ำลองเป็นรำย
จังหวัด

• น ำผลลัพธ์ไปช่วยในกำรวำงแผน
ปฏิบัติกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำนในพ้ืนที่

• ให้ กศจ.เป็นผู้พิจำรณำขั้นตอนสุดท้ำย

• ยกเว้น โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น 
พื้นที่สูง ชำยขอบ ฯลฯ

แนวคดิและขัน้ตอนการด าเนินการ



แบ่งกลุ่มโรงเรียนขนำดเลก็

โรงเรียน สพฐ. - ข้อมลูสารสนเทศและภมูิสารสนเทศ

โรงเรียนขนาดเลก็ ปี 2558

XX,XXX

51%49%

S M,L,XL

ต าแหน่งโรงเรียน ปี 2558

XX,XXX
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ทบทวนโรงเรียนขยำยโอกำส

จ ำนวนโรงเรียนขยำยโอกำส 
: 7,157 รร. 

จ ำนวนโรงเรียนขยำยโอกำสที่ตั้งอยู่ใกล้ รร.
มัธยมไม่เกิน 6 กม.: 85 รร.   

เด็ก 61 – 120 คน 
จ ำนวน 44 แห่ง

เด็กไม่เกิน 60 คน 
จ ำนวน 41 แห่ง



คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

4.
กำรบริหำรจัดกำร

กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัด4.1

กำรแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลำงคัน

4.2

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก4.3

กำรผลิตคนให้ตรงกับควำมต้องกำร4.4

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
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


จะผลิตก าลังคน
ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ

ภำยใน 10 ปี

175
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จัดท ำฐำนข้อมูล Demand/ Supply side ให้มีควำมทันสมัยภำยใน ๑ ปี 

- โครงกำรประชำรัฐยกระดับคุณภำพวิชำชีพเป็นผู้จัดท ำโปรแกรม โดยจะประสำนให้ 
กศจ. เป็นผู้ส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนจำกสถำนประกอบกำรและผู้จ้ำงงำนต่ำงๆ ใน
พื้นที่ของแต่ละจังหวัด
- ในระดับอุดมศึกษำจะด ำเนินกำรเช่นเดียวกันแต่ยำกกว่ำ

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

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัฐานข้อมลู



กำรศึกษำภำคบังคับ(ม.3)

ม.4

ม.5

ม.6

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

อุดมศึกษำ

อำชีวศึกษำ 

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

ปริญญำตรี

เข้ำสู่อำชีพ 

ควำมยืดหยุ่นของกำรเข้ำสู่กำรศึกษำในแต่ละระดับ

บัณฑิตศึกษำ

ทักษะอำชีพ

นวัตกรรม

กศน.

ปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร

(ม.1)

แนะแนว 
แบบทดสอบควำมถนัด

รัฐต้องให้กำร
สนับสนุนหลักสูตร
ปริญญำตรีต่อเนื่อง
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โครงกำรทวิภำคี ทวศิึกษำ โครงกำรสหกิจศึกษำ หลักสูตรอำชีพระยะสั้น
ในโรงเรียนสำมัญและ 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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โครงกำรทวิภำคี ทวิศึกษำ โครงกำรสหกิจศึกษำ หลักสูตรอำชีพระยะสั้นในโรงเรียน
สำมัญและ กศน.

ทวภิาคี

            
2555

   
2556

  
2557

   
2558

   
2559 
(เ   ) 
30%

   
2560 
(เ   ) 
30%

  
2561 
(เ   ) 
30%

  
2562 
(เ   ) 
30%

  
2563 
(เ   ) 
30%

1 สถานศกึษา 
(แห  )

269  16 421 421 426 426 426 426 426

2  ูเ้รยีน ( น) 37,686 43,370 61,264 91,448 118 882 154 547 200 911 261 184   9 5 9

3 สถานประกอบการ 

(แห  )
3,826 7,826 8,098 10 527 1 ,686 17,791 2  128  0 066  9 085

4 สาขาว ชา 55 82 101 124 144 164 184 204 224
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ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตำมขีดควำมสำมำรถและควำมสนใจ 
โดย แนะแนวผู้ปกครองและนกัเรียน

แนะแนวด้ำนอำชีพในโรงเรียน สพฐ.

ทวิศึกษำ

อำชีวศึกษำ

เพ่ิมผู้เรียน
อำชีวศึกษำ

เก็บข้อมูลนักเรียน (ม.3)

ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

เปิดโลกทัศน์/ทัวร์อำชีพ

สร้ำงแรงบันดำลใจจำกผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรประกอบอำชีพของผู้ที่จบสำย

อำชีวศึกษำ
185แบบทดสอบควำมถนัด

KPI



กรอบแนวคิดกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต

เด็กเล็ก ปฐมวัย ประถมศึกษำ
มัธยม

ศึกษำ
ตอนต้น

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย อุดมศึกษำ

ปวช. ปวส. ปริญญำตรีสำยปฏิบัติ

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

เกิด ตำย

ปัญหำ
- ศูนย์เด็กเล็กไม่ได้มำตรฐำน
- กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมี
ระดับแตกต่ำงกัน
- ไม่ได้รับกำรดูแลให้ได้รับ
พัฒนำกำรที่เหมำะสม

ปัญหำ
- นักเรียน เรียนในห้องเรียนมำกเกินไป
- กำรบ้ำนเยอะ เด็กเครียด
- ไม่ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์
- อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ
- ครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสำขำ

ปัญหำ
- ไม่นิยมเรียนสำยอำชีพ
- กำรผลิตคนไม่ตรงตำม
ควำมต้องกำรทั้งปริมำณ
และคุณภำพ
- ผู้เรียนขำดทักษะอำชีพ

ปัญหำ
- ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
- สมรรถนะไม่เป็นที่ยอมรับ
ของสถำนประกอบกำร

ปัญหำ
- ประชำชนไม่จบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ
- ประชำชนยำกจน อ่ำน
หนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้
- ขำดกำรแสวงหำควำมรู้

5 ยุทธศำสตร์ 12 โครงกำร

2 ยุทธศำสตร์ 12 โครงกำร

กำรศึกษำในระบบ
10 ยุทธศำสตร์ 6 ประเด็นปฏิรูป 65 โครงกำร

กำรศึกษำนอกระบบ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัยรูป
แบ

บก
ำร

ศึก
ษำ

ผลที่ต้องกำร

- โอกำสทำงกำร
ศึกษำ

- คุณภำพ
ทำงกำรศึกษำ
- ผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนให้
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
และรองรับกำร
พัฒนำประเทศ

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต : ต้องกำรให้มีกำรผนึกก ำลัง ทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำสังคม เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงเป็นระบบ



ทวิภำคี/
ทวิศึกษำ

กำรอ่ำนออกเขียนได้
ของประชำชน

กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรใน
สถำนศึกษำ 
(กำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ของ ผอ.
สถำนศึกษำ 
กำรน ำผล N-Net 
มำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน
สถำนศึกษำ

โครงกำรประชำรัฐ 
(ด้ำนยกระดับ
คุณภำพวิชำชีพ 
และ ด้ำนกำรศึกษำ
พื้นฐำนและพัฒนำ
ผู้น ำ) ทีเ่กี่ยวข้องกับ 
กศน. เช่น 
วิทยำศำสตร์
เพื่อกำรศึกษำ 

กำรรองรับ
กำรบริหำร

จัดกำร
โรงเรียน
ขนำดเล็ก

กำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมี
งำนท ำที่เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของพื้นที่

กำรจัดศึกษำ
ส ำหรับ
ผู้อยู่นอกระบบ 
อำทิ เด็กออก
กลำงคัน 

กำรขับเคลื่อนงำน กศน.ตำมยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ

ลดเวลำ
เรียนเพิ่ม
เวลำรู้ 
4 H

ศูนย์เรียนรู้
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎี
ใหม่

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv66N_fvLAhVQGI4KHU25ASUQjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/194772/gear-in-red&psig=AFQjCNFp7hYaifYxHeLkguLf7zHamfaT7A&ust=1460099608291414
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv66N_fvLAhVQGI4KHU25ASUQjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/194772/gear-in-red&psig=AFQjCNFp7hYaifYxHeLkguLf7zHamfaT7A&ust=1460099608291414
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv66N_fvLAhVQGI4KHU25ASUQjRwIBw&url=https://plus.google.com/104173914308972216225&psig=AFQjCNFp7hYaifYxHeLkguLf7zHamfaT7A&ust=1460099608291414
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv66N_fvLAhVQGI4KHU25ASUQjRwIBw&url=https://plus.google.com/104173914308972216225&psig=AFQjCNFp7hYaifYxHeLkguLf7zHamfaT7A&ust=1460099608291414
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrvvp_fvLAhXKPo4KHYB4COYQjRwIBw&url=http://iconizer.net/en/search/No-license-filtering/0-128/1/gear&bvm=bv.118817766,d.c2E&psig=AFQjCNEativu1hrXukUg1dnLAcwQ0ZvPLQ&ust=1460099743429802
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrvvp_fvLAhXKPo4KHYB4COYQjRwIBw&url=http://iconizer.net/en/search/No-license-filtering/0-128/1/gear&bvm=bv.118817766,d.c2E&psig=AFQjCNEativu1hrXukUg1dnLAcwQ0ZvPLQ&ust=1460099743429802
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv66N_fvLAhVQGI4KHU25ASUQjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/194772/gear-in-red&psig=AFQjCNFp7hYaifYxHeLkguLf7zHamfaT7A&ust=1460099608291414
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv66N_fvLAhVQGI4KHU25ASUQjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/194772/gear-in-red&psig=AFQjCNFp7hYaifYxHeLkguLf7zHamfaT7A&ust=1460099608291414
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitlOiQ_vvLAhVWBY4KHUpaD4QQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-gear-dark-blue.html&bvm=bv.118817766,d.c2E&psig=AFQjCNEativu1hrXukUg1dnLAcwQ0ZvPLQ&ust=1460099743429802
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitlOiQ_vvLAhVWBY4KHUpaD4QQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-gear-dark-blue.html&bvm=bv.118817766,d.c2E&psig=AFQjCNEativu1hrXukUg1dnLAcwQ0ZvPLQ&ust=1460099743429802
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv66N_fvLAhVQGI4KHU25ASUQjRwIBw&url=https://plus.google.com/104173914308972216225&psig=AFQjCNFp7hYaifYxHeLkguLf7zHamfaT7A&ust=1460099608291414
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv66N_fvLAhVQGI4KHU25ASUQjRwIBw&url=https://plus.google.com/104173914308972216225&psig=AFQjCNFp7hYaifYxHeLkguLf7zHamfaT7A&ust=1460099608291414
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คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ธรรมำภบิำล

4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

4.
กำรบริหำรจัดกำร

กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัด4.1

กำรแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลำงคัน

4.2

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก4.3

กำรผลิตคนให้ตรงกับควำมต้องกำร4.4

กำรมีส่วนร่วม4.5

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
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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โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ



คณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)

1. คณะท ำงำนด้ำนกำรยกระดับนวัตกรรมและผลิตภำพ (รมว. วท. : คุณกำนต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย))

2. คณะท ำงำนด้ำนกำรดึงดูดกำรลงทุนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ (รมว.กค.: คุณชำติศิริ โสภณพนิช (บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ))

3. คณะท ำงำนด้ำนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและวิสำหกิจเริ่มต้น (รมช.พณ.: คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธำนสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย))

4. คณะท ำงำนด้ำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ (Competitive Workforce) (รมว.ศธ.: คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภำส (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย))

5. คณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ   (รมว.มท.: คุณฐำปน สิริวัฒนภักดี (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ))

6. คณะท ำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ MICE (รมว.กก. : คุณกลินท์ สำรสิน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย))

7. คณะท ำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรส่งออกและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ    (รมว.พณ.: คุณสน่ัน อังอุบลกุล (บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร)์)

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

9. คณะท ำงำนด้ำนกำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกภำครัฐ (ท่ำนรองนำยกฯ ดร.วิษณุ เครืองำม: คุณกำนต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย))

10. คณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่( รมว.กษ.: คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ (บจก.น้ ำตำลมิตรผล))

11. คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ(รมว.ศธ.: คุณศุภชัย เจียรวนนท์ (บมจ. ทรูคอร์เปอร์เรชั่น (มหำชน))

12. คณะท ำงำนด้ำนกำรสร้ำงรำยได้และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ  ( รมว.กค.: คุณทศ จิรำธิวัฒน์ (บจก.กลุ่มเซ็นทรัล)

นโยบำยสำนพลังประชำรัฐ



กรอ.อศ. และ โครงกำรสำนพลงัประชำรัฐด้ำนกำรยกระดับคณุภำพ
วิชำชีพ (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 CollegeCompetitive Workforce

Secondary/

Vocational Students
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เปิดเผยข้อมูล
ที่เคยจ ำกัดอยู่

ภำยในสู่
ภำยนอก

นักเรียนเป็น
ศูนย์กลำง

น ำกลไกกำรตลำดมำ
ปรับใช้เพื่อสร้ำง

แรงจูงใจให้ชุมชนและ
เอกชนร่วมกันพัฒนำ

พัฒนำ
กระบวนกำร

เรียนรู้สู่สำกลแบบ
ก้ำวกระโดด

ยกระดับมหำวิทยำลัย
ให้เป็นศูนย์กลำง

กำรศึกษำด้ำนวิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนำคต

ในระดับภูมิภำค

เชื่อมต่อโรงเรียน
สู่โลกกว้ำง

ส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม 

จริยธรรมและ
สุขภำพ

พัฒนำผู้อ ำนวยกำร
และครูผู้สอนสู่

มำตรฐำนระดับโลก

พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน

ภำษำอังกฤษ

พัฒนำนักเรียน
ที่เป็นคนเก่ง คนดี 

เป็นผู้น ำ



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

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



กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำ
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 เรียนรู้จำกอำจำรย์

ผู้เรียน สร้ำงนวัตกรรมได้

การศึกษา 4.0

1.0

2.0

3.0

4.0

ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้เรียน สร้ำงองค์ควำมรู้เอง

2

0

3

0

2

0

1

5

2

0

0

0



ประเด็นน ำเสนอ
1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์กระทรวง

2. ประเด็นปัญหำกำรศึกษำของไทยและ 4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน

1) กำรบริหำรงำนบุคคล

2) งบประมำณ

3) ทรัพยำกร/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/เครื่องมือ

4) กำรบริหำรจัดกำร

3. นโยบำยกำรด ำเนินงำนอุดมศึกษำ
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- ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ
จำกรุ่นสู่รุ่น 
- กำรศึกษำตำม
อัธยำศัยโดยญำติ
พี่น้อง
- เป็นกำรศึกษำเพื่อ
ด ำรงชีวิต

- เป็นกำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบท้ังในและนอก
โรงเรียน เพื่อประกอบ
อำชีพในท้องถิ่น ท ำงำน
รับจ้ำงในภำค เอกชน 
และรำชกำรที่มีควำม
ต้องกำรสูง

- ผลิตคนป้อน
ตลำดแรงงำนของ
ภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลิตและบริกำรที่
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว 
และต้องกำรก ำลังคน 
ระดับ ปวช. ปวส. 
ป.ตรี ควบคู่กับกำร
ประกอบอำชีพอิสระ

กระทรวงศึกษำธิกำร

- มุ่งพัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์ เพ่ือพัฒนำ
นวัตกรรม
- เรียนรู้ผ่ำน Internet

- สร้ำง Smart Farmer& 
Smart Startup และ
แรงงำนเฉพำะทำง
- ใช้ กศ.โดยยึดจังหวัดเป็น
ฐำน

กำรขับเคลื่อนบริบท ภำครัฐ สู่ยุค Thailand 4.0



มหำวิทยำลัย 4.0

ควำมรู/้นวัตกรรม คน

Value-based

Economy

เป้ำหมำย
1. พึ่งพำตนเองได้
2. ลดกำรน ำเข้ำ
3. สังคมแบ่งปัน

เศรษฐกิจ 4.0
สังคม 4.0

วิจัยและพัฒนำ กำรศึกษำ

THAILAND 4.0

UNIVERSITY 4.0

เอกชน
สถำบันกำรเงิน
หน่วยงำนรัฐ
ต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัย 1.0, 2.0, 3.0

+



• งบประมำณด้ำนกำรศึกษำสูงเทียบกับต่ำงประเทศ ในขณะที่งบประมำณมีจ ำกัด
• อุดมศึกษำยังไม่สำมำรถปรับตัวรองรับกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐบำล
• ฐำนของนิสิต นักศึกษำระดับปริญญำตรีมีแนวโน้มลดลง 
• สถำบันอุดมศึกษำผลิตบัณฑิตเกินควำมต้องกำรของประเทศหรือพื้นที่ 
• สถำบันอุดมศึกษำเปิดหลักสูตรที่มีควำมซ้ ำซ้อนกัน และไม่ตรงตำมศักยภำพ ควำม

เชี่ยวชำญของสถำบัน เน้นจัดกำรศึกษำเชิงพำณิชย์ (จัดนอกที่ตั้งขำดคุณภำพ)
• มีอัตรำกำรว่ำงงำนสูงกว่ำระดับกำรศึกษำอื่น
• กำรผลิตก ำลังคนยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม

และบริกำรทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
• สัดส่วนผู้เรียนวิทยำศำสตร์/นักวิจัยมีจ ำนวนน้อย และท ำงำนไม่ตรงสำยงำน
• บัณฑิตสำยครุศำสตร์ศึกษำศำสตร์ส่วนใหญ่ขำดคุณภำพ
• ทักษะภำษำอังกฤษอยู่ในระดับต่ ำ
• ปัญหำธรรมำภบิำล กำรบริหำรงำน
• งำนวิจัยไม่มีคุณภำพ/ไม่ตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำและพัฒนำประเทศ



ผลิตบัณฑิตไม่เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของประเทศ

งำนวิจัยไม่มีคุณภำพไม่ตอบ
โจทย์กำรพัฒนำประเทศ

คุณภำพของบัณฑิตไม่เป็นที่
ยอมรับของสถำน

ประกอบกำร

ปัญหำธรรมำภิบำล

ทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำอยู่ในระดับต่ ำ

ท ำงำนวิจัยเพื่อมุ่งเน้นกำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรมำกกว่ำเพื่อแก้ไข
ปัญหำ/ กำรพัฒนำประเทศ
งำนวิจัยขำดควำมเชื่อมโยงกับ
ภำคอุตสำหกรรม ภำคชุมชน

หลักสูตรไม่รองรับกำรเปลี่ยนแปลง/ 
กำรพัฒนำของประเทศ

บัณฑิตขำดทักษะกำรท ำงำน
และเป็นผู้ประกอบกำร

อำจำรย์ขำดควำมรู้ที่ทันสมัย

กำรรับนักศึกษำมำกเกินแผนกำรรับ
โดยเฉพำะสำขำด้ำนบริหำรจัดกำร

กำรเปิดสอนหลักสูตรที่ไม่เชี่ยวชำญ

ก ำหนดจ ำนวนหน่วยกิตวิชำ
ภำษำอังกฤษในแต่ละหลักสูตรน้อย
ไม่ได้ก ำหนดให้เป็นสมรรถนะหลัก

ของผู้จบกำรศึกษำ
กำรบริหำรจัดกำร
ที่เอื้อต่อกำรทุจริต

กำรมุ่งผลประโยชน์ของฝ่ำยบริหำร

กำรจัดกำรศึกษำเชิงพำณิชย์ กำรจัดกำร
ศึกษำนอกที่ตั้งที่ไม่ได้มำตรฐำน

ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและควำม
ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม/สถำน

ประกอบกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ให้ทันกับศำสตร์

ที่เปลี่ยนแปลง
ผลิตงำนวิจัยในองค์ควำมรู้ที่สนองตอบ
ต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

เช่น รองรับThailand 4.0 New s-Curve
เชื่อมโยงงำนวิจัยกับภำคอุตสำหกรรม

ชุมชนท้องถิ่น

สร้ำงประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ในสถำนประกอบกำรจริง

บ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำรใหม่บัณฑิตตกงำน
หำจุดเด่น สร้ำงควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง

เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน

ปรับแก้กฎ ระเบียบ

ก ำหนดมำตรกำรเพื่อกำรก ำกับ ดูแล

ส่งเสริมทักษะจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำน
ควบคู่กับวิชำกำร

นักศึกษำต้องประเมิน
ภำษำอังกฤษก่อนจบกำรศึกษำ

ปรับหลักสูตรให้เน้นควำมส ำคัญด้ำน
ทักษะภำษำ

เพ่ิมคุณสมบัติด้ำนภำษำกับผู้จบ
ระดับ ป.ตรี

ปรับปรุงงำนวิจัยให้เข้ำสู่ตลำด

โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น

สถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง

อุดมศึกษำเป็นเลิศ

โครงกำรสหกิจศึกษำ

ออกกฎหมำยเพ่ือแก้ปัญหำ
ธรรมำภิบำล

จัดตั้งกลุ่มมหำวิทยำลัยวิจัย

ปริญญำตรีต่อเนื่อง

บัณฑิตสำยครุศำสตร์ 
ศึกษำศำสตร์ส่วนใหญ่ขำด

คุณภำพ

ระบบกำรคัดเลือกไม่สำมำรถคัดกรองคน
เก่งเข้ำมำเป็นครูได้

สถำบันอุดมศึกษำที่ผลิตครูโดยตรงไม่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำหลักสูตรครูที่จะ

สำมำรถผลิตครูให้มีประสิทธิภำพ

พัฒนำกระบวนกำรผลิต คัดสรรคนเก่ง
คนดีเป็นครู

ปรับหลักสูตรครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์



202

ประเมินควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (ระดับอุดมศึกษำ)

- ประกำศกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำภำษำอังกฤษ 

- นักศึกษำในระดับปริญญำตรีทุกคนจะต้องท ำกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
และรำยงำนผลสอบไว้ในใบรับรองผลกำรศึกษำ (Transcript) แต่ไม่มีผลกับเกรด
ที่จะจบกำรศึกษำ

- รูปแบบกำรทดสอบภำษำอังกฤษจะเน้นกำรสอบใน 4 ทักษะ
คือ ฟัง พูด อ่ำน เขียน 



ล าดับที่ สถาบันอุดมศึกษา วิชาบังคับ วิชาเลือก
1 มรภ.กาญจนบุรี 12 หน่วยกิต -
2 มรภ.ก าแพงเพชร 6 หน่วยกิต -
3 มรภ.จันทรเกษม 6 หน่วยกิต -
4 มรภ.ชัยภูมิ - -
5 มรภ.เชียงราย 9 หน่วยกิต -
6 มรภ.เชียงใหม่ 6 หน่วยกิต -
7 มรภ.เทพสตรี 12 หน่วยกิต -

8 มรภ.ธนบุรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต -

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ในทุก
หลักสูตร

-

9 มรภ.นครปฐม 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

10 มรภ.นครราชสีมา ไม่มีรายละเอียด ไม่มีรายละเอียด 

11
มรภ.
นครศรีธรรมราช

9 หน่วยกิต -

12 มรภ.นครสวรรค์ 6 หน่วยกิต -

13
มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

- 3 หน่วยกิต

จ ำนวนหน่วยกิตวิชำภำษำอังกฤษในหลักสูตรศึกษำศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ



ล าดับที่ สถาบันอุดมศึกษา วิชาบังคับ วิชาเลือก
14 มรภ.บุรีรัมย์ 9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
15 มรภ.พระนคร - -

16
มรภ.พระนครศรี
อยุธยา

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต -

17 มรภ.พิบูลสงคราม - 12 หน่วยกิต
18 มรภ.เพชรบุรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต -
19 มรภ.เพชรบูรณ์ 9 หน่วยกิต -
20 มรภ.ภูเก็ต 6 หน่วยกิต -

21 มรภ.มหาสารคาม 2 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต

22 มรภ.ยะลา 6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต

23 มรภ.ร้อยเอ็ด 6 หน่วยกิต ไม่มีรายละเอียด

24 มรภ.ราชนครินทร์ 6 หน่วยกิต -

25 มรภ.ร าไพพรรณี 6 หน่วยกิต ไม่มีรายละเอียด

26 มรภ.ล าปาง 6 หน่วยกิต 3 – 6 หน่วยกิต

จ ำนวนหน่วยกิตวิชำภำษำอังกฤษในหลักสูตรศึกษำศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ



ล าดับที่ สถาบันอุดมศึกษา วิชาบังคับ วิชาเลือก
27 มรภ.เลย 6 หน่วยกิต -

28
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

- 6 หน่วยกิต 

29 มรภ.ศรีสะเกษ 3 หน่วยกิต 3 – 6 หน่วยกิต  
30 มรภ.สกลนคร 9 หน่วยกิต -
31 มรภ.สงขลา - 6 หน่วยกิต 
32 มรภ.สวนสุนันทา 6 หน่วยกิต -
33 มรภ.สุราษฎร์ธานี 12 หน่วยกิต -

34 มรภ.สุรินทร์ - 6 หน่วยกิต 

35 มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 6 หน่วยกิต -

36 มรภ.อุดรธานี 6 หน่วยกิต -

37 มรภ.อุตรดิตถ์ 9 หน่วยกิต -

38 มรภ.อุบลราชธานี 6 หน่วยกิต -

27 มรภ.เลย 6 หน่วยกิต -

28
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

- 6 หน่วยกิต

จ ำนวนหน่วยกิตวิชำภำษำอังกฤษในหลักสูตรศึกษำศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ



เพื่อปรับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยค ำนึงถึงศักยภำพ
และควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน ให้สำมำรถผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มี
คุณภำพและสมรรถนะสูง สร้ำงงำนวิจัย ขยำยองค์ควำมรู้ สร้ำงสรรค์ผลงำน
นวัตกรรม รองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคต เพื่อยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มหำวิทยำลัยสำมำรถปรับระบบ
บริหำรจัดกำรภำยในให้มีประสิทธิภำพ สร้ ำงกำรมีส่วนร่วม และ
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้ำหมำยกำร Re-profiling

อุดมศึกษำเป็นเลิศ



อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
1. กำรต่อยอด 5 อุตสำหกรรมเดิมที่มีศักยภำพ (First S-curve)

ประกอบด้วย 
1.1 ยานยนต์สมัยใหม่
1.2 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1.3 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1.4 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
1.5 การแปรรูปอาหาร

2. กำรเติม 5 อุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve)
ประกอบด้วย 
2.1 หุ่นยนต์
2.2 การบินและโลจิสติกส์
2.3 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมชีีวภาพ
2.4 ดิจิตอล
2.5 การแพทย์ครบวงจร

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษที่มีกำรประกำศทั้งหมด 
13 กลุ่มกิจกำร ประกอบด้วย 
1) อุตสาหกรรมเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
2) เซรามิกส์
3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 
5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ     
6) การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและช้ินส่วน 
8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
9) การผลิตพลาสติก 
10) การผลิตยา 
11) กิจการโลจิสติกส์
12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 ผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองควำมต้องกำร 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

แ น านการจัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
 หม้ ีวามเป นเป นเล ศเฉพาะดา้น



อุดมศึกษำเป็นเลิศ

 สถำบันอุดมศึกษำต้องก ำหนด
จุดเน้นในกำรผลิตบัณฑิตและ
งำนวิจัย เพื่อสร้ำงควำม
เป็นเลิศและควำมเชีย่วชำญ

มหำวิทยำลัยรัฐเดิม
และในก ำกับ

22 แห่ง

ผลิตบัณฑิตและนักวิจัย เพื่อตอบสนองกำรพัฒนำ
ประเทศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

จ ำนวน 38 แห่ง

เน้นกำรผลิตบัณฑิตสำยครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์
งำนวิจัย และบริกำรวิชำกำรที่มีจุดเน้นเพ่ือกำรพัฒนำ

ชุมชนท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็ง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล (9 แห่ง) + 

สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
(1 แห่ง)

เน้นด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีสงเสริมวิชำกำรและ
วิชำชีพชั้นสูงที่เนนกำรปฏิบัติ

กลุ่มมหำวิทยำลัยวิจัย

9 แห่ง
ผลิตบัณฑิตและนักวิจัย เพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

และไปแข่งขันระดบัโลก

ให้สถำบันอุดมศึกษำ
เปิดหลักสูตรที่เน้นตำม
ควำมถนัดและควำมเป็นเลิศ  
ของแต่ละสถำบัน



แนวคิดกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประเด็นของประเทศ 6 เรื่องหลัก ซึ่งต้องอำศัยควำม
ร่วมมือวิจัยข้ำมศำสตร์ ข้ำมมหำวิทยำลัย และข้ำมประเทศ เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุด
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มหำวิทยำลัย 4.0

มหำวิทยำลัย 4.0
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำง

หลัง
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Mega Project
-ระบบขนส่งทางบก& Logistic          
-ระบบขนส่งทางอากาศ
-ระบบขนส่งทางทะเล
-ระบบขนส่งทางราง

แผนพัฒนำก ำลังคน Transport & Logistic

กำรด ำเนินกำร : ในส่วนของสถำบันอุดมศึกษำ (มทร. 9 แห่ง)

Mega Project
-กำรพัฒนำก ำลังคน (Digital 
Workforces)
-กำรพัฒนำเนื้อหำ (Digital Contents)
-กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Digital Learning)
-กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ภำยใต้
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Entrepreneur)

โครงกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
(Digital Economy)

โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อมและโครงกำรเกษตรอำหำร

Mega Project
-โครงการบริหารจัดการน้ า /
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-โครงการเกษตร/อาหาร

เจ้ำภำพ : มทร. ตะวันออก/
มทร. กรุงเทพ , มทร. ศรีวิชัย , มทร. อีสำน

เจ้ำภำพ : มทร.พระนคร
เจ้ำภำพ : มทร.สุวรรณภูมิ,มทร.ตะวันออก

โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ

เจ้ำภำพ : มทร. ธัญบุรี , มทร. ล้านนา

Mega Project
- การผลิตครู  
อาชีวศึกษา

เจ้ำภำพ : มทร. กรุงเทพ , มทร. ล้านนา

โครงกำร
Social Enterprise/Social Engagement

Mega Project
- Social Enterprise
- Social 

Engagement

เจ้ำภำพ : มทร. รัตนโกสินทร์

โครงกำร Creative Industry

Mega Project
- Creative   

Industry
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ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคเหนือ

กำรด ำเนินกำร : ในส่วนของสถำบันอุดมศึกษำ (มรภ. 38 แห่ง)

ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคใต้ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคกลำง

ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคตะวันตกยุทธศำสตร์กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศำสตร์กลุ่มกรุงเทพมหำนคร

- กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- แหล่งผลิตอำหำรปลอดภัย
- เศรษฐกิจพิเศษ

- กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- กำรพัฒนำอำหำรสู่ครัวโลก
- กำรเกษตร

กำรดูแลผู้สูงอำยุเขตเมือง 
อุตสำหกรรมบริกำร

- กำรท่องเที่ยว 
- กำรเกษตร
- สิ่งแวดล้อม

- วิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิทยำศำสตร์
สุขภำพ

- อุตสำหกรรมบริกำร กำรท่องเที่ยว
เชิงธรรมชำติ กำรโรงแรมและที่พัก

- อุตสำหกรรมกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ 
อุตสำหกรรมอำหำรและกำรบริกำร

- เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
- อุตสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว

และบริกำร



กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

• เน้นกำรผลิตและพฒันำคร,ู กำรเกษตร อำหำร และสิ่งแวดล้อม, 
อุตสำหกรรมบริกำร และกำรจัดกำรท่องเที่ยวชมุชน, วิทยำศำสตร์
สุขภำพและกำรเข้ำสู่สงัคมสูงวัย, กำรจัดกำรทำงสังคมและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ



ภำพรวมจุดเน้นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กำรผลิต
และพัฒนำครู

• กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
• กำรพัฒนำอำหำรสู่ครัวโลก

• อุตสำหกรรมบริกำร
• กำรดูแลผู้สูงอำยุเขตเมือง

• อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
• เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร 

• กำรท่องเที่ยว
• กำรเกษตร
• สิ่งแวดล้อม

• กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
• แหล่งผลิตอำหำรปลอดภัย
• เศรษฐกิจพิเศษ

• วิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิทยำศำสตร์
สุขภำพ 
• อุตสำหกรรมบริกำร กำรท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชำติ กำรโรงแรมและที่พัก 
• อุตสำหกรรมกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ 
อุตสำหกรรม อำหำรและกำรบริกำร

ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศำสตร์กลุ่มกรุงเทพมหำนคร

ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคใต้

ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคกลำง

ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคเหนือ

ยุทธศำสตร์กลุ่มภำคตะวันตก

214
ท่ีมำ : ท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภฏั

กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ



“ให้มีกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง

ระดับปริญญำตรี เพื่อเปิด

โอกำสในกำรศึกษำต่อระดับ

ปริญญำตรีของนักศึกษำสำย

อำชีวศึกษำ ที่เป็นกำรสร้ำง

แรงจูงใจในกำรเลือกเส้นทำงสู่

สำยอำชีพ ให้เพิ่มมำกขึ้น”

ปริญญำตรีต่อเนื่อง

รัฐต้องให้กำรสนับสนุนหลักสูตรปริญญำตรีต่อเนื่อง



5) สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนประกอบกำร และ
สถำบันอุดมศึกษำ

1) เตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำ เข้ำสู่ระบบกำรท ำงำน

2) เพิ่มเติมประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ

3) สถำนประกอบกำรทั้งภำคเอกชน และภำครัฐได้มีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต

4) พัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน

สถำนประกอบกำร

นักศึกษำ

สถำนศึกษำ

ทวิภำคี (สหกิจศึกษำ (Work Integrated  learning :WIL)) 



สหกิจศึกษำ

สถานศกึษา 121 แห่ง

สถานประกอบการ
14,428 แห่ง

นักศึกษา 
37,437 คน
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 เอนทรำนซ์ 4.0
• ปัจจัยในกำรคิด

- ลดภำระในกำรวิ่งรอกสอบของเด็ก
- ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง
- ให้เด็กใช้ชีวิตวัยเรียน ม.6 ให้สมบูรณ์ที่สุด
- มหำวิทยำลัยได้นักศึกษำใหม่ที่ตรงกับที่

มหำวิทยำลัยต้องกำร

218





 งำนวิจัย 
• ปรับงำนวิจัยให้เป็นไปตำมโจทย์  THAILAND 4.0 
เพื่อตอบสนองกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมตำม
วำระแห่งชำติ 

- ท ำงำนเป็นเครือข่ำย โดยก ำหนดมหำวิทยำลัย
แกนน ำ

- พัฒนำงำนวิจัยตอบโจทย์New s Curve
- ท ำวิจัยเพื่อพัฒนำนวตักรรมโดยใช้โจทย์จำก

ภำคเอกชนเป็นหลัก
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กระทรวงศึกษำธิกำร


