
นวทางการจัดท าผนพัฒนาจังหวัด 
พลตรี  ณัฐพงษ์  พรากຌว 

ผูຌทรงคุณวุฒิกองทัพบก 



หัวขຌอการบรรยาย 
ํ. ผนการศึกษาหงชาติ 

๎. บทบาทหนຌาทีไของ ศธภ.ละ.กศจ. 

๏. นวทางจัดท าผนการศึกษาจังหวัด 















แผนการศกึษา
แหง่ชาต ิ

ยทุธศาสตร์ท่ี1 

การจดัการศึกษา
เพื่อความมัน่คง 

ยทุธศาสตร์ท่ี2 

การผลิตพฒันาก าลงัคน การวิจยั และ
นวตักรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ                         

ในการแขง่ขนัของประเทศ 

ยทุธศาสตร์ท่ี3 

การพฒันาศกัยภาพ                     
คนทกุช่วงวยั               
และการสร้าง             

สงัคม                    แห่ง
การเรียนรู้ 

ยทุธศาสตร์ท่ี6 

การพฒันา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหาร             
จดัการศึกษา 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี5 

การจดัการศึกษาเพ่ือ 
สร้างเสริมคณุภาพชีวิต                   
ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี4 

การสร้างโอกาส                     
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 



ผนการศึกษาหงชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

ป้าหมาย 

ป 2565 - 2569 

ป้าหมาย 

ป 2560 - 2564 

ป้าหมาย 

ป 2570 - 2574 

ป้าหมาย 

ป 2575 - 2579 

10 



กรอบนวคิดผนการศึกษาหงชาต ิ

การจัดการศึกษา
พืไอความมัไนคง

ของสังคม                    
ละประทศชาติ 

การผลิตละพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
ละนวัตกรรมพืไอ
สรຌางขีดความสามารถ                         
฿นการขงขันของ

ประทศ 

การพัฒนา
ศักยภาพ                     

คนทุกชวงวัย               
ละการสรຌาง             

สังคม                    
หงการรียนรูຌ 

การสรຌางอกาส                     
ความสมอภาค 
ละความทา

ทียมทาง
การศึกษา 

การจัด  
การศึกษาพืไอ       

สรຌางสริม
คุณภาพชีวิต                   
ทีไป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหาร             
จัดการศึกษา 

1 

6 5 4 

3 2 

คนเทยทุกคนเดຌรบัการศึกษาละรียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยางป็นสุข                  
สอดคลຌองกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละการปลีไยนปลงของลกศตวรรษทีไ 21 

การขຌาถึงการศึกษา 
(Access) 

ความทาทียม
(Equity) 

ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

คุณภาพ 
(Quality) 

ตอบจทย์บริบท                    
ทีไปลีไยนปลง 
(Relevancy) 

ป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

6 ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์สุดทຌาย 

Output Outcome 11 



หลักการ/นวคิดผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

12 



13 



นักรียน฿น                   
ขตพัฒนาพิศษ
ฉพาะกิจจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ                 
มีคะนน O-Net 
ตละวิชารຌอยละ 

50 ขึๅนเป 

ระดับ
ความสามารถ          

การ฿ชຌ
ภาษาอังกฤษ      

ของบัณฑิตตาม
มาตรฐานCEFR 

สูงขึๅน 

ผลคะนน 
PISA ฉลีไย 
ของนักรียน
อายุ 15 ป 
พิไมขึๅน 

ความพึงพอ฿จ
ของสถาน

ประกอบการ  
ตอผูຌจบ

การศึกษา
พิไมขึๅน 

การสดงออก
ดຌานคุณธรรม 
จริยธรรมของ

นักรียน พิไมขึๅน 

การอานของ
คนเทย 
พิไมขึๅน 

สถานศึกษา             
ทีไมีการจัด      

การรียนการสอน /
กิจกรรมพืไอ
สริมสรຌาง               

ความป็นพลมือง 

จ านวนครงการ 
วิจัยพืไอสรຌาง

องค์ความรูຌทีไ฿ชຌ
พัฒนาประทศ 

พิไมขึๅน 

งานวิจัยเดຌรับ 

การตีพิมพ์฿นระดบั
นานาชาติ  
พิไมขึๅน 

สถานศึกษามี
คุณภาพตามกณฑ ์
ประกันคุณภาพ 

พิไมขึๅน 

ความตกตางของ
คะนน O-Net 

คณิตศาสตร์ละ
ภาษาอังกฤษ 

ลดลง 

นักรียนมีคะนน  
O-Net ตละวิชา 
รຌอยละ 50 ขึๅนเป 

ดใกรกกิด–5 ป  
มีพัฒนาการ

สมวัย 

14 

95% 



จ านวนรงรียนขนาด
ลใกทีไเมผานการ
ประมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง ปรับปรุงครงสรຌาง                

การบริหารงานของ ศธ. 

สัดสวนงบประมาณ 
Agenda สูงขึๅน  

มืไอทียบกับ Function  

(60 : 40) ระบบการประกันคุณภาพ 
ทีไหมาะสม สอดคลຌองกบั

บริบทของสถานศึกษา สัดสวนผูຌรียนอกชน
สูงขึๅน มืไอทียบกับรัฐ 

(50 : 50) 
สถานศึกษาทีไปลอด 
ยาสพติดพิไมขึๅน 

ระบบบริหารงานบุคคล
ครูละบุคลากรทาง 

การศึกษามปีระสทิธิภาพ มีกลเกสงสริม฿หຌ                  
ทุกภาคสวนสนับสนุน

ทรัพยากรพืไอการศึกษา 
ปรับระบบการจัดสรร
งินเปสูดຌานอุปสงค์ ปรับปรุงกຌเขกฎหมาย

ความป็นอิสระ ละความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา 

มีฐานขຌอมูล                         
ดຌานการศึกษา ฐานขຌอมูล
รายบุคคลดຌานการศึกษา ภาคประชาสังคม                          

มีสวนรวมจัดการศึกษา
ประชารัฐพิไมขึๅน 

ระบบครือขายดิจิทัล 
มีประสิทธิภาพ ครูละบุคลากร                                 

ทางการศึกษา 
เดຌรับ การพัฒนา 

อยางมีประสิทธิภาพ 

อัตราดใก                       
ออกกลางคันลดลง 

15 



รຌอยละของผูຌรียน                
ทีไรียน฿นระบบ              

ทวิภาคี/สหกิจศึกษา                           
฿นสถานประกอบการ               

ทีไมีมาตรฐาน 
พิไมขึๅน 

อันดับ
ความสามารถ
฿นการขงขัน 

ดຌานการศึกษา  
ดีขึๅน (IMD) 

จ านวน
สถาบันอุดมศึก
ษาทีไอยู฿น 200 

อันดับรก                
ของลก 

รຌอยละของ
รงรียน 

ทีไจัดการศึกษา 
STEM ศึกษา 

พิไมขึๅน 

มีฐานขຌอมูล 

ความตຌองการ
ก าลังคน 

ตามกลุม
อุตสาหกรรม 

จ านวน
หลักสูตร 

ทีไจัดทวิวุฒิ 
พิไมขึๅน 

อัตราการมีงานท า
ภาย฿น 1 ป                    
ของผูຌจบ

อาชีวศึกษา                    
(เมนับศึกษาตอ) 

พิไมขึๅน 

อัตราการมีงาน
ท า ภาย฿น 1 ป                 

ของผูຌจบ
อุดมศึกษา 
พิไมขึๅน 

อันดับความ               
พึงพอ฿จของ                          

สถานประกอบการ                  
ตอผูຌจบการศึกษา 

พิไมขึๅน 

สัดสวนผูຌรียน
วิทยาศาสตร์ :
สังคมศาสตร ์

สัดสวน
อาชีวศึกษา : 
สามัญศึกษา 

รຌอยละของ
ประชากร                     

วัยรงงานทีไจบ
การศึกษาระดับ 
ม.ปลายหรือ

ทียบทา พิไมขึๅน 16 



หัวขຌอการบรรยาย 
ํ. ผนการศึกษาหงชาติ 

๎. นวทางจัดท าผนการศึกษาจังหวัด 

๏. บทบาทหนຌาทีไของ ศธภ.ละ.กศจ. 
 



แนวทางวางแผน 

ก าหนดนยบายการศึกษาของจังหวัด 

ดยจัดท าป็นผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
 

• ศึกษานยบาย/ยุทธศาสตร์ ของหนวยหนือ 
• ผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ ๎๑๒์-๎๑๓๙ 

• วิคราะห์สถานภาพ/ศักยภาพการจัดการศึกษา 
ความพรຌอม/ปัญหาขององค์ประกอบการศึกษา  
ฐานขຌอมูลดຌานการศึกษา(Big Data)(ขຌอมูลนักรียน, ขຌอมูลคร,ู ขຌอมูลรงรียน, ขຌอมูล

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, ฯลฯ) 

• วิคราะห์สภาวะวดลຌอมของจังหวัด : ผนพัฒนาจังหวัด 

ความตຌองการรงงานจังหวัด 

จุดออน/จุดขใง 
 

1 

2 





กรอบนวคิดผนการศึกษาหงชาต ิ

การจัดการศึกษา
พืไอความมัไนคง

ของสังคม                    
ละประทศชาติ 

การผลิตละพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
ละนวัตกรรมพืไอ
สรຌางขีดความสามารถ                         
฿นการขงขันของ

ประทศ 

การพัฒนา
ศักยภาพ                     

คนทุกชวงวัย               
ละการสรຌาง             

สังคม                    
หงการรียนรูຌ 

การสรຌางอกาส                     
ความสมอภาค 
ละความทา

ทียมทาง
การศึกษา 

การจัด  
การศึกษาพืไอ       

สรຌางสริม
คุณภาพชีวิต                   
ทีไป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหาร             
จัดการศึกษา 

1 

6 5 4 

3 2 

คนเทยทุกคนเดຌรบัการศึกษาละรียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยางป็นสุข                  
สอดคลຌองกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละการปลีไยนปลงของลกศตวรรษทีไ 21 

การขຌาถึงการศึกษา 
(Access) 

ความทาทียม
(Equity) 

ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

คุณภาพ 
(Quality) 

ตอบจทย์บริบท                    
ทีไปลีไยนปลง 
(Relevancy) 

ป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

6 ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์สุดทຌาย 

Output Outcome 20 



3. การทดสอบ 

การประมิน 
การประกันคุณภาพ

ละการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 

6. การบริหาร
จัดการ 

2.การผลิต
ละพัฒนาครู 

1. หลักสูตรละ
กระบวนการรียนรูຌ 

5. ICT พืไอ
การศึกษา 

4. ผลิต พัฒนาก าลังคนละงานวิจัย  
ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการ 

ของการพัฒนาประทศ 

องค์ประกอบ 

การจัดการศึกษา 



นักรียน฿น                   
ขตพัฒนาพิศษ
ฉพาะกิจจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ                 
มีคะนน O-Net 
ตละวิชารຌอยละ 

50 ขึๅนเป 

ระดับ
ความสามารถ          

การ฿ชຌ
ภาษาอังกฤษ      

ของบัณฑิตตาม
มาตรฐานCEFR 

สูงขึๅน 

ผลคะนน 
PISA ฉลีไย 
ของนักรียน
อายุ 15 ป 
พิไมขึๅน 

ความพึงพอ฿จ
ของสถาน

ประกอบการ  
ตอผูຌจบ

การศึกษา
พิไมขึๅน 

การสดงออก
ดຌานคุณธรรม 
จริยธรรมของ

นักรียน พิไมขึๅน 

การอานของ
คนเทย 
พิไมขึๅน 

สถานศึกษา             
ทีไมีการจัด      

การรียนการสอน /
กิจกรรมพืไอ
สริมสรຌาง               

ความป็นพลมือง 

จ านวนครงการ 
วิจัยพืไอสรຌาง

องค์ความรูຌทีไ฿ชຌ
พัฒนาประทศ 

พิไมขึๅน 

งานวิจัยเดຌรับ 

การตีพิมพ์฿นระดบั
นานาชาติ  
พิไมขึๅน 

สถานศึกษามี
คุณภาพตามกณฑ ์
ประกันคุณภาพ 

พิไมขึๅน 

ความตกตางของ
คะนน O-Net 

คณิตศาสตร์ละ
ภาษาอังกฤษ 

ลดลง 

นักรียนมีคะนน  
O-Net ตละวิชา 
รຌอยละ 50 ขึๅนเป 

ดใกรกกิด–5 ป  
มีพัฒนาการ

สมวัย 

22 

95% 



23 



ทักษะของดใก฿นศตวรรษทีไ 21 

Arithmetic 

Writing 

Reading 

ทักษะดຌานการสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) 

ทักษะดຌานความขຌา฿จตางวฒันธรรมตางกระบวนทัศน์ 
(Cross-cultural Understanding) 

ทักษะดຌานความรวมมือ การท างานป็นทีม ละภาวะผูຌน า 

(Collaboration, Teamwork and Leadership) 

ทักษะดຌานการสืไอสาร สารสนทศ ละรูຌทาทันสืไอ 
(Communications, Information, and Media Literacy) 

ทักษะดຌานคอมพิวตอร์ ละทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

(Computing and ICT Literacy) 

ทักษะอาชีพ ละทักษะการรียนรูຌ 
(Career and Learning Skills) 

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

ทักษะดຌานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ละทักษะ฿นการกຌปัญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving)  

3R x 8C 

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

พลอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ 

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


25 

http://www.google.co.th/url?url=http://pirun.ku.ac.th/~b5510802201/history.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwie71odTMAhVEro8KHZ3dDToQwW4IGzAD&sig2=eWdEq19yPdu5M3Es7T9z8Q&usg=AFQjCNHXNePv21DWoK6Dpeyt5OhdgPo7VA
http://www.google.co.th/url?url=http://pirun.ku.ac.th/~b5510802201/history.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwie71odTMAhVEro8KHZ3dDToQwW4IGzAD&sig2=eWdEq19yPdu5M3Es7T9z8Q&usg=AFQjCNHXNePv21DWoK6Dpeyt5OhdgPo7VA


คุณลักษณะครูทีไอยากหใน฿นศตวรรษทีไ 21 

บุคลิกภาพด ี

จิตวิญญาณความป็นครู  
(มุงมัไนทีไจะท า฿หຌศิษย์ป็นดี/มีความรูຌ) 

มีความรูຌ/ 
รูຌรืไองkey ทีไสอน 

ทักษะการพูด (รืไองดียวกัน
สามารถพูด฿หຌขຌา฿จเดຌ฿น  

60, 30, 10, 5 นาที)  

ทคนิคการสอนดี 
ถายทอดขຌา฿จงาย 

ICT 

สรຌางรงบันดาล฿จ 

฿หຌนักรียน 

ปลุกฝังจริยธรรม/คุณธรรม฿หຌ
นักรียน 

ป็นผูຌอ านวยความสะดวกจัดการรียน
การบบ Active Learning เดຌ 



ผล O-NET  
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O-NET 



ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ านกตามรายวิชา 
ประถมศึกษาปทีไ 6 



สรุปผลสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2558 

วิชาภาษาเทย 
ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับรก ) 
กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿นอันดับ 31-153 ) 
กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับสุดทຌาย) 
                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

ป.6 



วิชาคณิตศาสตร์ 
ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับรก ) 
กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿นอันดับ 31-153 ) 
กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับสุดทຌาย) 
                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

สรุปผลสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2558 

ป.6 



วิชาวิทยาศาสตร์ 
ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับรก ) 
กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿นอันดับ 31-153 ) 
กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับสุดทຌาย) 
                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

สรุปผลสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2558 

ป.6 



วิชาสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับรก ) 
กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿นอันดับ 31-153 ) 
กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับสุดทຌาย) 
                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

สรุปผลสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2558 

ป.6 



วิชาภาษาอังกฤษ 
ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับรก ) 
กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿นอันดับ 31-153 ) 
กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยู฿น 30 อันดับสุดทຌาย) 
                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

สรุปผลสอบ O-NET  
ปการศึกษา 2558 

ป.6 



 1  2  3  4  5 

ไ   57 38.57 37.50 50.00 31.43 31.25

ไ   58 51.67 52.08 33.33 41.67 33.33

ไ   59 56.25 51.13 80.00 46.25 50.00

ไ  Mean  57 42.26 32.43 52.10 42.51 37.33

ไ  Mean  58 56.41 50.35 41.79 40.17 32.22

ไ  Mean  59 48.53 55.36 71.35 48.07 48.62
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 6

 

 (ค   ไ ) 

 57  58  59 

 37.75 42.42 56.73
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 (  ไ ) 



 1  2  3  4  5 

ค   57 46.00 51.00 61.00 31.00 37.00

ค   58 40.00 61.67 41.67 33.33 30.00

ค   59 31.25 56.25 51.56 46.88 37.50

ค  Mean  57 48.13 43.14 48.61 39.08 48.39

ค  Mean  58 43.00 56.80 48.51 38.66 36.31

ค  Mean  59 35.29 46.29 46.84 48.80 32.14
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 6

 

 

 (ค  ค ) 

รวมทกุกลุม่สาระ ปี57 รวมทกุกลุม่สาระ ปี58 รวมทกุกลุม่สาระ ปี59 

รวมทกุกลุม่สาระ 45.20 41.33 44.69
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44.69 
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46.00

รวมทกุกลุม่สาระ (วิชา สงัคมศกึษา) 



1.00 2.00 3.00 4.00

อ   57 27.60 21.43 20.00 25.00

อ   58 29.17 29.17 0 25.00

อ   59 22.12 27.08 31.25 31.25

อ  Mean  57 29.28 32.68 27.74 29.52

อ  Mean  58 30.21 41.88 0.00 29.92

อ  Mean  59 27.92 27.90 23.39 28.65
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 1  2  3  4  5 

ค  ์  57 37.00 25.00 40.00 15.00 25.00

ค  ์  58 40.00 25.00 33.33 8.33 50.00

ค  ์  59 40.63 14.58 37.50 12.50 68.75

ค  ์Mean  57 35.53 29.05 45.55 23.98 22.45

ค  ์Mean  58 41.70 23.70 41.68 24.31 34.39

ค  ์Mean  59 35.87 23.98 36.63 13.77 63.44
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70.00
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 6

 

(ค  ค )์ 

รวมทกุกลุม่สาระ ปี
57 

รวมทกุกลุม่สาระ ปี
58 

รวมทกุกลุม่สาระ ปี
59 

รวมทกุกลุม่สาระ 28.40 31.33 34.79

28.40 
31.33 

34.79 

0.00

10.00
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รวมทกุกลุม่สาระ (วิชา คณิตศาสตร์) 



 1  2  3  4  5  6  7  8 

 ์  57 31.00 20.00 37.50 27.50 46.67 30.00 33.33 27.50

 ์  58 47.92 29.17 35.42 45.83 46.67 33.33 33.33 0

 ์  59 27.50 33.97 33.46 32.50 56.25 33.33 75.00 0

 ์Mean  57 43.57 42.86 32.81 37.01 41.28 29.49 32.01 34.74

 ์Mean  58 42.98 40.69 38.92 35.74 37.56 34.91 34.90 0

 ์Mean  59 34.10 35.95 37.87 35.47 60.85 34.24 63.20 0
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 6
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 O-NET   

 6  2558 

52.67 

48.39 

62.25 

49.3 

47.41 

47.11 

33.05 

45.18 

44.8 

41.21 

38.82 

56.05 
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สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส ำนักกำรศึกษำ กทม.  
ส ำนักกำรศึกษำพัทยำ 

อปท.  
ส ำนักกำรศึกษำพเิศษ  

สถำบันพลศึกษำ  
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

ภำษำไทย 

(โรงเรียนสำธิตฯ) 

41 



 O-NET   

   6  2558 

53.53 

47.64 

62.17 

50.34 

48.33 

48.63 

32.44 

43 

51.06 

42.61 

39.44 

52.85 
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ส ำนักกำรศึกษำพัทยำ 

อปท.  
ส ำนักกำรศึกษำพเิศษ  

สถำบันพลศึกษำ  
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

สังคมศกึษำ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 

42 



 O-NET   

   6  2558 

51.76 

36.61 

70.46 

39.03 

38.54 

38.15 

26.31 

33.21 

32.11 

30.89 

29.02 

46.26 
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สช.  
สพฐ.  
สกอ.  

ส ำนักกำรศึกษำ กทม.  
ส ำนักกำรศึกษำพัทยำ 

อปท.  
ส ำนักกำรศึกษำพเิศษ  

สถำบันพลศึกษำ  
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

ภำษำอังกฤษ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 

43 



 O-NET   

   6  2558 

49.2 

41.76 

68.13 

43.96 

39.29 

40.04 

22.88 

38.21 

41.02 

32.14 

29.24 
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ส ำนักกำรศึกษำ กทม.  
ส ำนักกำรศึกษำพัทยำ 

อปท.  
ส ำนักกำรศึกษำพเิศษ  

สถำบันพลศึกษำ  
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

คณิตศำสตร์ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 

44 



 O-NET   

   6  2558 
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ส ำนักกำรศึกษำพัทยำ 

อปท.  
ส ำนักกำรศึกษำพเิศษ  

สถำบันพลศึกษำ  
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พศ.  
ตชด.  

โฮมสคูล  

วทิยำศำสตร์ 

(โรงเรียนสาธิตฯ) 

45 
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การบูรณาการการรียนรูຌพืไอพิไมประสิทธิภาพการรียนการสอน 
กับหนวยงานการศึกษา฿นจังหวัด 

ศูนย์วิทยาศาสตร์พืไอการศึกษา กศน.  
19 หงทัไวประทศ  

(รถนิทรรศการคลืไอนทีไ /ทຌองฟ้าจ าลองคลืไอนทีไ) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF3ZSH5anNAhUEKJQKHYrnCkcQjRwIBw&url=http://www.thaibustruck.com/2.html&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNH6sVCtfoOvKh4vpMiJatEfOoNKwA&ust=1466071749767367
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8t-Wo56nNAhXDpZQKHQmrBBsQjRwIBw&url=https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/&bvm=bv.124272578,d.dGo&psig=AFQjCNFRxK1-9UaiRV3pPAKf-DllmB4yaA&ust=1466072367076478


ความสัมพันธ ์
ระหวางผล O-NET กับ จ านวนคร ู

52 



ผนทีไสดงรຌอยละการขาดกิน อัตราก าลังครู  
ของ สพฐ. 

สดงมีครูขาดกณฑ์มากกวา -10% (6) 

สดงมีครูขาดกณฑ์ระหวาง 0-10% (32) 

สดงมีครูกินกณฑ์ระหวาง 0-10% (31) 

สดงมีครูกินกณฑ์มากกวา 10% (8) 

ผนทีไสดงอัตราการ ขาด-กิน  
ขຌาราชการครู 

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับรก ) 

กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูในอันดับ 31-153 ) 

กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับสุดทຌาย) 

                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

ผลสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2558 

ป.6 

วิชาภาษาเทย 

ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 

ความสัมพันธ์ของจ านวนครูกับผลสัมฤทธิ์ของนักรียน 



ผนทีไสดงรຌอยละการขาดกิน อัตราก าลังครู  
ของ สพฐ. 

สดงมีครูขาดกณฑ์มากกวา -10% (6) 

สดงมีครูขาดกณฑ์ระหวาง 0-10% (32) 

สดงมีครูกินกณฑ์ระหวาง 0-10% (31) 

สดงมีครูกินกณฑ์มากกวา 10% (8) 

ผนทีไสดงอัตราการ ขาด-กิน  
ขຌาราชการคร ู

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับรก ) 

กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูในอันดับ 31-153 ) 

กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับสุดทຌาย) 

                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

สรุปผลสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2558 

ป.6 

วิชาคณิตศาสตร์ 
ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 



ผนทีไสดงรຌอยละการขาดกิน อัตราก าลังครู  
ของ สพฐ. 

สดงมีครูขาดกณฑ์มากกวา -10% (6) 

สดงมีครูขาดกณฑ์ระหวาง 0-10% (32) 

สดงมีครูกินกณฑ์ระหวาง 0-10% (31) 

สดงมีครูกินกณฑ์มากกวา 10% (8) 

ผนทีไสดงอัตราการ ขาด-กิน  
ขຌาราชการคร ู

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับรก ) 

กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูในอันดับ 31-153 ) 

กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับสุดทຌาย) 

                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

สรุปผลสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2558 

ป.6 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

ละวัฒนธรรม 

ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 



ผนทีไสดงรຌอยละการขาดกิน อัตราก าลังครู  
ของ สพฐ. 

สดงมีครูขาดกณฑ์มากกวา -10% (6) 

สดงมีครูขาดกณฑ์ระหวาง 0-10% (32) 

สดงมีครูกินกณฑ์ระหวาง 0-10% (31) 

สดงมีครูกินกณฑ์มากกวา 10% (8) 

ผนทีไสดงอัตราการ ขาด-กิน  
ขຌาราชการคร ู

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับรก ) 

กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูในอันดับ 31-153 ) 

กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับสุดทຌาย) 

                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

สรุปผลสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2558 

ป.6 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 



ผนทีไสดงรຌอยละการขาดกิน อัตราก าลังครู  
ของ สพฐ. 

สดงมีครูขาดกณฑ์มากกวา -10% (6) 

สดงมีครูขาดกณฑ์ระหวาง 0-10% (32) 

สดงมีครูกินกณฑ์ระหวาง 0-10% (31) 

สดงมีครูกินกณฑ์มากกวา 10% (8) 

ผนทีไสดงอัตราการ ขาด-กิน  
ขຌาราชการคร ู

กลุมสูง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับรก ) 

กลุมปานกลาง  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูในอันดับ 31-153 ) 

กลุมตไ า  (คะนนฉลีไยของขตพืๅนทีไ อยูใน 30 อันดับสุดทຌาย) 

                               หมาย หตุ  :  รียงคะ นนจากมากไปหาน้อย 

สรุปผลสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2558 

ป.6 

วิชาภาษาวิทยาศาสตร์ 
ยกรายขตพืๅนทีไ สังกัด สพป. 



ภาพรวมครู  : อัตราก าลังกับการบรรจุจริง 

หนวยงาน อัตราก าลัง บรรจุจริง ขาด/กิน 

สพป. ๎๕๏,์๐๑ ๏์๎,์์๔ +๔,๕๒๏ 

สพม. ํ๎๔.๏๑๓ ํํ๕,๒๕๏  - ๔,๒๐๐ 

สศศ. ๕,๓ํ๓ ๐,๐๎๔  - ๑,๑๎๕ 



จ านวนรงรียนทีไมีครูขาด ครูกิน 

หนวยงาน จ านวนรวม ครูพอดี 

(จ านวนรงรียน) ครูขาด 

(จ านวน
รงรียน) 

ครูกิน 

(จ านวน
รงรียน) 

สพป. ๎๓,๕๔๔ ๕,์์๕ 
 

๒,๑๓์ ํ๎,๐์๕ 

สพม. ๎,๏๒๏ ๎ํ๓ 
 

ํ,ํ๔๔ ๕๑๑ 

สศศ. ํ๓๐ ๎ 
 

ํ๒๎ ํ์ 



สัดสวนจ านวนครูตอหຌองรียน 

 (ํ) รงรียนขนาดลใก (นักรียน จ านวน ํ๎์ คนลงมา) 
  - ครู ๔๐,๕๐ํ คน 

  - จ านวนหຌองรียน ํ๎์,๒๏๎ หຌอง 
  - หຌองรียนทีไเมมีครูประจ าชัๅน ๏๑,๒๕ํ หຌอง  
 (๎) รงรียนตัๅงต ํ๎ํ ขึๅนเป 
  - ครู ๏ํ๐,๔๑๔ คน 
  - จ านวนหຌองรียน ๎๎๐,์๒๓ หຌอง 
  - ครูกินหຌองรียน ๕์,๓๕์ คน 



ครูสอนเมตรงสาขา 
สาขาวิชา จ านวนครูทีไสอนเมตรงสาขา (คน)  

ปฐมวัย ๕,๓๑์ 

ภาษาเทย ๔,๒๐๏ 

คณิตศาสตร์ ๔,๏๓๓ 

วิทยาศาสตร์ ๎,๐๏๓ 

ศิลปศึกษา ํ,ํ๐๕ 



มาตรการ/ผนงานครงการ 

• จຌางพนักงานราชการ/ลูกจຌางชัไวคราว 
• การบรรจุการยกยຌายดยยึดประยชน์ทางราชการป็นหลัก 

• การจัดการศึกษาทางเกล 

• การบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก 
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ผนทีไสดงรຌอยละการขาดกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

สดงมีครูขาดกณฑ์มากกวา -10% (6) 

สดงมีครูขาดกณฑ์ระหวาง 0-10% (32) 

สดงมีครูกินกณฑ์ระหวาง 0-10% (31) 

สดงมีครูกินกณฑ์มากกวา 10% (8) 

ผนทีไสดงอัตราการ ขาด-กิน  
ขຌาราชการคร ู



ผนทีไสดงรຌอยละการขาดกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

สดงมีครูขาดกณฑ์มากกวา -10% (4) 

สดงมีครูขาดกณฑ์ระหวาง 0-10% (14) 

สดงมีครูกินกณฑ์ระหวาง 0-10% (40) 

สดงมีครูกินกณฑ์มากกวา 10% (19) 

ผนทีไสดงอัตราการ ขาด-กิน  
ขຌาราชการครู + พนักงานราชการ 



ผนทีไสดงรຌอยละการขาดกิน อัตราก าลังครู ของ สพฐ. 

สดงมีครูขาดกณฑ์มากกวา -10% (0) 

สดงมีครูขาดกณฑ์ระหวาง 0-10% (10) 

สดงมีครูกินกณฑ์ระหวาง 0-10% (41) 

สดงมีครูกินกณฑ์มากกวา 10% (26) 

ผนทีไสดงอัตราการ ขาด-กิน  
ขຌาราชการครู +พนักงานราชการ+

อัตราจຌาง 



มาตรการ/แผนงานโครงการ 

• จຌางพนักงานราชการ/ลูกจຌางชัไวคราว 

• การบรรจุการยกยຌายดยยึดประยชน์
ทางราชการป็นหลัก 

• การจัดการศึกษาทางเกล 

• การบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก 
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ระบียบวาดຌวยการยຌาย หลักกณฑ์ตาม ว 24 

• ขียนขอยຌาย 

• ขอยຌายประกอบ฿บรับรองพทย์ 
• ยຌายพืไอประยชน์ทางราชการ 
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ป็นทีไมาของการออก ม.44 พืไอยุบ อ.ก.ค.ศ. ขตพืๅนทีไ 
ละจัดตัๅง กศจ.  



มาตรการ/ผนงานครงการ 

• จຌางพนักงานราชการ/ลูกจຌางชัไวคราว 

• การบรรจุการยกยຌายดยยึดประยชน์ทางราชการป็นหลัก 

•การจัดการศึกษาทางเกล 
• การบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก 
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การ฿ชຌทคนลยีการศึกษาทางเกล 
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 

วัตถุประสงค์ดิม (พ.ศ.๎๑๏๕) วัตถุประสงค์฿หม (พ.ศ.๎๑๒์) 
ํ) สงสริมละสนับสนุนการด านินงานการจัดการศึกษา
ทางเกลผานดาวทียม 

๎) ฿หຌความรวมมือรงรียนทีไขาดคลนครู ดยฉพาะชัๅน
มัธยมศึกษาตอนตຌน มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนวิชาชีพ
ระยะสัๅนละอุดมศึกษา ฯลฯ 

ํ)  สงสริมละสนับสนุนการด านินงานการจัดการศึกษา
ทาง เกลผ านดาว ที ยมละสืไ ออืไ นโ  ฿หຌ ความร วมมื อ
สถาบันการศึกษาทีไขาดคลนครูละอาจารย์ ละสืไอการ
รียนรูຌ฿นการจัดการศึกษา   
  

๏) สงสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผูຌดຌอยอกาส ๎) สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผูຌดຌอยอกาส
ละบุคคลทีไมีความตຌองการพิศษ ตลอดจนสงสริมอกาสการ
ขຌาถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุม ละทุกชวงวัย 

  ๏) สงสริมละสนับสนุนหนวยงานตางโ ฿นการผยพรองค์
ความรูຌดຌานการศึกษา การมีงานท า ละการรียนรูຌตลอดชีวิต 

๐) ด านินการพืไอสาธารณประยชน์ หรือรวมมือกับองค์การ
การกุศลอืไนโ พืไอสาธารณประยชน ์

๐) ด านินการพืไอสาธารณประยชน์ หรือรวมมือกับองค์การ
การกุศลอืไนโ พืไอสาธารณประยชน ์

๑) เมด านินการกีไยวขຌองกับการมืองตประการ฿ด ๑) เมด านินการกีไยวขຌองกับการมืองตประการ฿ด 



ตຌนทาง กลางทาง ปลายทาง 
• ชองรายการ 
• รายการ / การสอน

฿นหຌองรียนตຌนทาง 
• การผลิตรายการ 

• ระบบดาวทียม 
• ระบบ Website 
• ระบบ 

Application on 
mobile 

• Hard disk (Off line) 

• อุปกรณ์ปลายทาง 
• การสนับสนุนละ

พัฒนาการจัด
การศึกษาทางเกล
฿หຌ รร. ปลายทาง 

• การขยายชอง
ทางการขຌาถึง
การศึกษาทางเกล 

การศึกษาทางเกลผานดาวทียม 



กลางทาง 

๎. ระบบสืไอสาร฿หม 

Hardisk 

ราชภัฏ/ขตพืๅนทีไ 



หนຌาชัไวมงรียน 

หรือคาบรียน 



หน้า Live 

Streaming 



มาตรการ/แผนงานโครงการ 

• จ้างพนกังานราชการ/ลกูจ้างชัว่คราว 

• การบรรจกุารโยกย้ายโดยยดึประโยชน์ทางราชการเป็นหลกั 

• การจดัการศกึษาทางไกล 

• กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
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30,525 หง 

15,703  หง 
จ านวนนักรียน 

นຌอยกวา 120 คน 



สัดสวนการลดจ านวนรงรียนกับนักรียน฿นหຌวง ํ์ ป 

นกัเรียน ลดลง 1.657 ลา้นคน โรงเรียน ลดลง 1,473 โรงเรียน  



*ขຌอมูลประชากรยกอายุทัไวประทศ จากระบบสถิติทางทะบียน ณ  ธันวาคม 2558 

ปทีไกิด อาย ุ จ านวน ผลตาง  รຌอยละ  
ปทีไขຌารียนชัๅน 

ป.1 

สรุปจ านวน
ประชากรมืไอ
ทียบปทีไลຌว 

2558 นຌอยกวา 1 ป 650,332 -67,403 -9.39  2564 ลด 

2557 1 ป 717,735 -19,917 -2.70  2563 ลด 

2556 2 ป 737,652 -55,557 -7.00  2562 ลด 

2555 3 ป 793,209 15,185  1.95  2561 พิไม 

2554 4 ป 778,024 25,602  3.40  2560 พิไม 

2553 5 ป 752,422 -22,033 -2.84  2559 ลด 

2552 6 ป 774,455 -5,277 -0.68  2558 ลด 

2551 7 ป 779,732 -17,501 -2.20  2557 ลด 

2550 8 ป 797,233     2556   

จ านวนนักรียนทีไจะขຌารียนชัๅน ป.1 ฿นอีก 5 ป ขຌางหนຌา

นกัเรียน ลดลง 102,090 คน 





สัดสวนจ านวนครูตอหຌองรียน 

 (1) รงรียนขนาดลใก (นักรียน จ านวน 120 คนลงมา) 
  - ครู 89,071 คน 

  - จ านวนหຌองรียน 119,428 หຌอง 
  - หຌองรียนทีไเมมีครูประจ าชัๅน 35,691 หຌอง  
 (2) รงรียนตัๅงต 121 ขึๅนเป 
  - ครู 314,858 คน 
  - จ านวนหຌองรียน 224,067 หຌอง 
  - ครูกินหຌองรียน 90,790 คน 
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วัตถุประสงค์฿นการบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก 

(1) พืไอท า฿หຌครูครบชัๅน 

(2) พืไอ฿ชຌทรัพยากร฿หຌมีประสิทธิภาพ 
• คาจຌางครู 
• พัฒนาคุณภาพ              /    พัฒนากายภาพ  

- ครูมีความพรຌอม ครบชัๅน/ครบวิชา     - อุปกรณ์การรียนการสอนพียงพอ  
- การรียนการสอนภาษาอังกฤษทีไมีคุณภาพ     - มีทคนลยีดຌานการศึกษา  IT หลงรียนรูຌ 
- ครูดูลดใกพิศษ฿น รร.ทีไมีการรียนรวม     - หຌองสมุด สนามกีฬามาตรฐาน บຌานพักครู 
- พัฒนาเดຌทัๅง IQ  EQ  MQ       - มีสังคมขนาด฿หญพียงพอ฿นการอยูรวมกัน 
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วิธีการ 

1. ตຌองสมัคร฿จทัๅง นักรียน ผูຌปกครอง 100 % ละชุมชนหในดຌวย  
2. จัดสรรงบประมาณพฒันา รร.ดี฿กลຌบຌาน (รร.มหลใก) ทัๅงทางดຌาน 
   คุณภาพละกายภาพ 
3. รงรียนทีไถูกยุบตຌองน าเป฿ชຌประยชน์ ชน 
    - ศูนย์ กศน. 
    - ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

    - หลงรียนรูຌ 
    - ทีไประชุมหมูบຌาน 
    - ทีไท าการกองทุนหมูบຌาน 

4. ฿หຌผูຌปกครอง/ชุมชน รับผิดชอบการดินทางของดใกอง ดย ศธ. 
    สนับสนุนงบประมาณ (บางสวน) 
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ขอความร่วมมอืกระทรวงต่างๆ 



ผลการด านินงานทีไผานมา 

1. ยุบรงรียนขนาดลใกทีไมีนักรยีนเมกิน 20 คน จ านวน 702 รร.  
      (ทัๅงหมด 1,106 รร. - stand alone 90 รร. = ป้าหมาย 1,016 รร.) 
 - ทอม 2/59 ด านินการลຌว   491  รงรียน (ดิมจะริไมทอม 1/60) 
 - ทอม 1/60 ริไมด านินการ  211  รงรียน 

           - ทอม 2/60 มีผนการด านินการ 314 รงรียน 

2. ยุบเปรวมกับรงรียนดี฿กลຌบຌาน (รงรียนมหลใก) 491  รงรียน  
3. ปຂดหຌองรียนเปลຌว  4,483  หຌอง  
4. เดຌครูพิไม  1,194  คน 
5. ดใกเดຌรียนรูຌละมีทักษะทางสังคมพิไมขึๅน 
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แก้ปัญหาครูไม่ครบช้ันและครูไม่ตรงสาขาได้ทันที 



ระดบัช้ัน ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

ค่าหนังสือ(เฉลีย่ 

แต่ละระดบั) 
ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน 
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน 

ค่ากจิกรรม
พฒันา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รวม Top-Up 
ยากจน 

Top-Up 
ขนาดเลก็ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา 
1,700 200 300 200 430 2,830 - - 2,830 

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

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

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 3,800 909 500 460 950 6,619 - - 6,619 

ใช้งบประมำณมีประสิทธิภำพมำกขึน้เมื่อมีกำรยุบโรงเรียน 

1 2 

งบลงทนุ/งบซอ่มบ ารุงอาคารและครุภณัฑ์ 
3 



ผนงาน (ยุบรงรียนขนาดลใก) ป ๒์-๒๐ 
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ขนาดของ
รงรียน 

จ านวน
รงรียน 

(หง) 

จ านวน
หຌองรียน 

(หຌอง) 

จ านวนคร ู
(คน) 

จ านวน
นักรียน 

(คน) 
0 - 20 1,106 4,483 2,982 11,539 

21 - 40 2,516 18,115 9,458 78,540 

41 - 60 3,519 27,364 16,849 176,855 

รวม 7,141 49,962 29,289 266,934 

 ประหยัดงบฯ Top-up รร.ขนาดลใก 266,934 x 500  = 133.5 ลຌานบาท / ป 
 รงรียนมหลใกมีงบฯจัดการรียนการสอนพิไมขึๅน 266,934 x 1,900 = 507.52 ลຌานบาท / ป 
 ประหยัดงบลงทุน/กอสรຌาง/ปรับปรุงซอมซมละครุภัณฑ์ส าหรับ 7,141 รร. = 5,156 ลຌานบาท/ป 
       (ป 59 มีงินงบประมาณ 22,040.56 ลຌานบาท ส าหรับรงรียนทัๅงหมด 30,525 รร.) 



การผลิตละพัฒนาครู 
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ปัญหาการผลิตครู฿นปัจจุบัน 

ํ. สถาบันอุดมศึกษาปຂดหลักสูตรวิชาชีพครมูากกินความจ าป็น บางหงปຂด
สอนกอนทีไหลักสูตรจะเดຌการรับรอง 

๎. สถาบันผลิตครูมีมาตรฐานตางกันมาก นืไองจากมีจ านวนมาก  

๏. การปຂดอกาส฿หຌสถานศึกษารบัครูทีไเมมีคุณวุฒิครูขຌามาท าการสอนกอนละ
คอยเปขอ฿บประกอบวิชาชีพภายหลัง 

๐. ขาดความขຌมงวดจริงจังของหนวยงานทีไมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 



ปัญหาการผลิตครู฿นปัจจุบัน 

๑. หลักสูตรของสถาบันผลติเมเดຌตรียมนักศึกษาครู฿หຌมีนวัตกรรมการสอนพืไอ
พัฒนาทักษะการคิด 

๒. หลักสูตรของสถาบันผลติเมเดຌนຌนการบูรณาการของสมรรถนะการสอน฿หมโ 
     ละคุณลักษณะความป็นคร ูชน จิตวิญญาณความป็นครู 

๓. หลักสูตรของสถาบันผลติคร ูเมเดຌนຌนความรูຌชงิบูรณาการดຌานนืๅอหา 
     ละทคนิคการสอน  

๔. หลักสูตรของสถาบันผลิตครู นຌนภาคปฏิบัตินຌอย฿นชวงป  ํ – ป ๐ ละเมเดຌนຌนการ
ปฏิบัติการสอน฿นชัๅนรียน บบ฿หมโ เดຌก ทักษะการท างานรวมกันของครู ทักษะการสังกต
นวคิดของนักรียน ละทักษะการสะทຌอนการปฏิบัติงานรวมกัน 
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สถานการณ์ผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันผลิตครู 
113 หง 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 หง 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 หง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 หง 

ม.ทคนลยีราชมงคล 9 หง 

มหาวิทยาลัยอกชน 42 หง 



จ านวนผูຌส ารใจการศึกษา หลักสตูรครู 5 ป ปการศึกษา 2554-2558 
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ประภทสถานศึกษา 
ปการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ    4,690     5,798     6,155     7,497     6,376  

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล       818        897        888     1,137        644  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  10,853   11,252   16,813   25,661   29,558  

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอกชน          -            -            -            -         173  

สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด    1,072     1,231     1,568     2,220     2,595  

รวมผูຌทีไส ารใจการศึกษา  17,433   19,178   25,424   36,515   39,346  



จ านวนนักศึกษาทีไก าลงัศึกษาหลักสูตรครู 5 ป ปการศึกษา 2558 

ประภทสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2558 

รวม 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 

รวมนักศึกษาทีไก าลังศึกษา  39,000   38,897   40,212   43,651   44,656   206,416  

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  6,278   6,523   6,677   7,366   6,817     33,661  

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
(เมจ ากัดรับ)  6,198   5,673   2,921   2,988   3,720     21,500  

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล  1,389   1,237   1,264   1,123   778       5,791  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  21,234   21,779   25,780   28,660   30,407   127,860  

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอกชน  1,489   1,382   716   380   156       4,123  

สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด  2,412   2,303   2,854   3,134   2,778     13,481  



การวางผนครูลวงหนຌา 10 ป 
จ านวนครูกษียณอายุราชการ 

จ านวนครูกษียณอายุ 223,301 คน 

จ านวนขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนทีไครบกษียณอายุ฿น 10 ป พ.ศ. 2559-2568 
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ความตຌองการครู สพฐ. ยกตามสาขาวิชา 
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ค อ ค    1 9 245 คความตຌองการครู 109,245 คน 

ความตຌองการครูทีไจะทดทนอัตรากษียณอายุราชการ฿นอีก 6 ปขຌางหนຌา  
ตัๅงตป 2557-2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
                         ยกตามสาขาวิชา 
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ความตຌองการครู สอศ. ยกตามสาขาวิชา 
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   1 831 ค

ความตຌองการครูทีไจะทดทนอัตรากษียณอายุราชการ฿นอีก 6 ปขຌางหนຌา  
ตัๅงตป 2557-2562 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกตามสาขาวิชา 

ความตຌองการครู 1,831 คน 



การผลิตครูระบบปຂด 
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- จบ ป.ตรี สาขาอืไน  
- ศึกษาวิชาชีพครู 1 ป 
- จบลຌวเดຌ฿บประกอบวิชาชีพครู 

หลักสูตรปริญญาทางการสอน 

หลักสูตรครู 5 ป 
113 หง 
ผลิตนักศึกษาสายครู 
ประมาณ 40,000 คน/ป 

TQF ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (5 ป) 

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู
48 หง ผลิตเดຌ ประมาณ 7,000 คน/ป 

-จบ ป.ตรี สาขาการศึกษาหรือสาขาอืไน 

- ขຌารียนตอ฿นระดับ ป.ท 
- จบลຌวเดຌ฿บประกอบวิชาชีพครู 

มาตรฐาน
คุรุสภา 

หลงผลิตครู 



การวางผนครูลวงหนຌา 10 ป 
จ านวนครูกษียณอายุราชการ 

จ านวนครูกษียณอายุ 223,301 คน 

จ านวนขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนทีไครบกษียณอายุ฿น 10 ป พ.ศ. 2559-2568 

ตผลิตปละประมาณ  
40,000 คน/ป 



จ านวนความต้องการครูทดแทนตามมาตรฐานวชิาเอกครูทีเ่กษียณอายุราชการ ปี 59-68 









ปรับหลักสูตรการผลิตครู 

Demand / Supply 

จัดท ำอัตรำก ำลังครู 10 ปี 

สพฐ. สช. สอศ. สกอ. กคศ. คุรุสภำ 

- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีไมีหลักสูตร 
  ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อืไนโ ทีไกีไยวกับ 
   การผลิตครู (113 หง) คุรุสภา สกอ. 

 

 
ปรับปรุงกณฑ์ละมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู 

 

 จัดท าหลักสูตรการผลิตครู(฿หม) 
- Subject (วิชาทีไสอน) 

- Pedagogy  (ทคนิคการสอน) 
(ริไม฿ชຌ ป 2560) 

 

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


ครงการผลิตครูพืไอพัฒนาทຌองถิไน 25 % ของอัตรากษียณ 

ปัญหา 1. คนกงเมนิยมป็นครู 

2. ขาดคลนครู฿นสาขาฉพาะ 

3. ขาดคลนครู฿นบางพืๅนทีไดยฉพาะพืๅนทีไหางเกล
ชายขอบ ทุรกันดาร 

หลักการ 
1. น าคนกงมา
ป็นครู 

2. ฿หຌความ
รงดวน฿น
สาขาทีไขาด

คลน 

3. จบลຌวเปป็น
ครูตามภูมิล านา 



113 สถาบันอุดมศึกษาทีไผลิตคร ู

อัตรำครูเกษียณ 

(แต่ละปี) 

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

น า 40 % ของจ านวนอัตราครู
ทีไกษียณมาจัดสรรการผลิตครู 

- ควตาขຌารียน 

   ฿นสถาบันอุดมศึกษา 
- จบลຌวบรรจุรับ 
   ราชการครู 

- ป็นลิศ
การสอน
ปฐมวัย 

- ป็นลิศ
การสอน
คณิตศาสตร์ 

- ป็นลิศ
การสอน
วิทยาศาสตร์ 

- ป็นลิศ
การสอน
ภาษาอังกฤ
ษ 

- ป็นลิศ
การสอน
ภาษาเทย 

- ป็นลิศ
การสอน
สังคมศึกษา 

- ป็นลิศ
การสอน
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยทีไ 1 มหาวิทยาลัยทีไ 2 มหาวิทยาลัยทีไ 3 มหาวิทยาลัยทีไ .. มหาวิทยาลัยทีไ 98 มหาวิทยาลัยทีไ .. มหาวิทยาลัยทีไ .. 

- จัดสรรควตา฿หຌมหาวิทยาลัยตามความหมาะสม ดยพิจารณาจาก ขีดความสามารถ ละความตຌองการครู฿นตละสาขา฿นปนัๅนโ  
- ฿ชຌจ านวนนักศึกษาทีไผานการสอบ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพทีไป็นสวนหนึไงของการจัดสรรควตຌาจัดสรรงบประมาณคาหัวพิไมติม

฿หຌกับมหาวิทยาลัย (ฉพาะจ านวนทีไเดຌรับควตา)  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD55Co8ejOAhWJr48KHTJrDSQQjRwIBw&url=http://animagehub.com/finest-arrow-vector-images-for-designing/arrow-vector-18/&psig=AFQjCNFVyyNt3PsMss78WnZjMxvV_D592g&ust=1472637757486716
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0pKh9ejOAhXKM48KHU7kDmcQjRwIBw&url=http://www.mahdi.edu.sd/news&bvm=bv.131286987,d.c2I&psig=AFQjCNH_a09MkiMsoNdvZ5BexysJj4K9AQ&ust=1472638817369692
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5lOb29ejOAhWJRI8KHevvDdAQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/346864/college_education_knowledge_learn_learning_library_school_science_student_study_teacher_training_university_icon&bvm=bv.131286987,d.c2I&psig=AFQjCNF6Sd2zTl3z67bQomhmerBMhKoDUw&ust=1472638975396570
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3_Ot9ujOAhWBrI8KHfVJCUUQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/students/63363/&bvm=bv.131286987,d.c2I&psig=AFQjCNF6Sd2zTl3z67bQomhmerBMhKoDUw&ust=1472638975396570
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDiMrD9ujOAhWMQY8KHchsB3cQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/student/63368/&bvm=bv.131286987,d.c2I&psig=AFQjCNF6Sd2zTl3z67bQomhmerBMhKoDUw&ust=1472638975396570
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBn_vs9ujOAhXLq48KHaCHCLUQjRwIBw&url=http://www.1001freedownloads.com/free-cliparts/technology?order=popular&bvm=bv.131286987,d.c2I&psig=AFQjCNGcp0gqFhvQkdirlXvLtJXWNPHBww&ust=1472639248086685
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG86e79-jOAhWKq48KHbhHDT8QjRwIBw&url=http://www.connectprep.com/new-sat-act-comparison/&bvm=bv.131286987,d.c2I&psig=AFQjCNF6qEITnKgnGV56gXyYhNyuiS0psw&ust=1472639409405135
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ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นจริง 



ดูลดใกทีไมีความตຌองการจ าป็นพิศษ (ดใกทีไมีความสามารถ
พิศษ ดใกพิการละดใกดຌอยอกาส) ดยจัดการศึกษาบบ
รงรียนฉพาะ การจัดการรียนรวม ละศูนย์การรียน 

รงรียนฉพาะ จ านวน ๐๔ หง  ํ๑,์์์ คน  

ศูนย์การรียน จ านวน ๓๓ หง  ๎๒,์์์ คน 

ดใกรียนรวม ประมาณ ๏์์,์์์ คน 

๏๐ํ,์์์  คน 

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


หลักการ/นวคิดผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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โครงข่ำย ICT 



UniNet 
(สกอ.) 

MOENet 
(สป.) 

True  
3BB 

AIS 

Router 

10,147 หง 10,146 หง 

฿ชຌงินอุดหนุน 

Router 

เมมีผูຌ฿หຌบริการ
ขຌาถึง 

4,070 หง 102 หง 

DE 
(อินทอร์นใต

ชุมชน) 

9,147 หง 

Router Router 

21,334 
หง 

ผูຌรับผิดชอบหลายหนวยงาน ซๅ าซຌอน ฿ชຌงินคาจัดการศึกษา 

Router 

Router Router Router Router 

? 
กสทช. 

(อินทอร์นใต
รงรียน) 





(มีขຌอมูลฉพาะสพฐ.) 

ตกหลน่ 

ที่แทจ้ริง 

สกอ. สช. กศน. 

หนวยงานอืไนโ ชน กทม. พัทยา  
????? 

Leave no child behind 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibn42OtqrQAhXMsI8KHSWLDIUQjRwIBw&url=http://childreach.co.in/about-us.html&bvm=bv.138493631,d.c2I&psig=AFQjCNFwZiR6vJBvd21VKrwHx9_Ucz51gQ&ust=1479287649886473


ขຌอมูลดใกทีไ 
ลงทะบียนรียน 

ขຌอมูลจ านวน 
ดใกจาก 

กรมการปกครอง 
ฐานขຌอมูลรงรียน 

ดใกตกหลน 
ชุมชน 

กศจ. 

ผูຌปกครอง ขຌาระบบ 

 Model การจดัท าฐานขอ้มลูเด็กตกหลน่ 



ดใกกลุมสีไยง 

ดใกออกกลางคัน 

ขຌาระบบ 

รงรียน 
ชุมชน 
กศจ. 

ผูຌปกครอง 

รงรียน 
ชุมชน 
กศจ. 

พนักงานตาม พ.ร.บ. 

เมขຌาระบบ 

กศน. 

พบตัว 

ติดตาม 

สามัญ 

อาชีพ 

เมพบตัว 

 Model การจัดท าฐานขຌอมูลดใกออกกลางคัน 

ฐานขຌอมูลรงรียน ดใกปกต ิ



รຌอยละของผูຌรียน                
ทีไรียน฿นระบบ              

ทวิภาคี/สหกิจศึกษา                           
฿นสถานประกอบการ               

ทีไมีมาตรฐาน 
พิไมขึๅน 

อันดับ
ความสามารถ
฿นการขงขัน 

ดຌานการศึกษา  
ดีขึๅน (IMD) 

จ านวน
สถาบันอุดมศึก
ษาทีไอยู฿น 200 

อันดับรก                
ของลก 

รຌอยละของ
รงรียน 

ทีไจัดการศึกษา 
STEM ศึกษา 

พิไมขึๅน 

มีฐานขຌอมูล 

ความตຌองการ
ก าลังคน 

ตามกลุม
อุตสาหกรรม 

จ านวน
หลักสูตร 

ทีไจัดทวิวุฒิ 
พิไมขึๅน 

อัตราการมีงานท า
ภาย฿น 1 ป                    
ของผูຌจบ

อาชีวศึกษา                    
(เมนับศึกษาตอ) 

พิไมขึๅน 

อัตราการมีงาน
ท า ภาย฿น 1 ป                 

ของผูຌจบ
อุดมศึกษา 
พิไมขึๅน 

อันดับความ               
พึงพอ฿จของ                          

สถานประกอบการ                  
ตอผูຌจบการศึกษา 

พิไมขึๅน 

สัดสวนผูຌรียน
วิทยาศาสตร์ :
สังคมศาสตร ์

สัดสวน
อาชีวศึกษา : 
สามัญศึกษา 

รຌอยละของ
ประชากร                     

วัยรงงานทีไจบ
การศึกษาระดับ 
ม.ปลายหรือ

ทียบทา พิไมขึๅน 117 



มาตรการผนงานครงการ 
นຌนการศึกษาปฐมวัย 

ปรับรูปบบการรียนการสอน฿นหຌองป็นบบ Active learning 

พิไมวิชารียนภาษาอังกฤษ 

ปรับหลักสูตร฿หຌนຌนการปฏิบัติละชืไอมยงกับภาคธุรกิจมากขึๅน 

ปรับครงสรຌางการผลิตนักรียนสายสามัญ/อาชีวะ฿หຌมีสัดสวนทีไหมาะสมละยืดหยุน 

Reprofile มหาวิทยาลัย 

1 2 

3 

4 

5 

6 

สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ระบียบวินัย 7 



การจัดการศึกษาดใกปฐมวัย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj27PSq1ubPAhUBQ48KHQ-0D48QjRwIBw&url=http://wanlee-pow8229.blogspot.com/2013/07/blog-post_6.html&bvm=bv.135974163,d.c2I&psig=AFQjCNGBKfjhCL9H4_GeOmNbIvbtJGGfDQ&ust=1476959761285665
http://ajarntip.blogspot.com/2011/06/blog-post.html


ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

จาก 1 ชัไวมง/สัปดาห์ ป็น 5 ชัไวมง/ สัปดาห์ 120 



มาตรฐานภาษาอังกฤษ 



Active Learning 

122 







มาตรการผนงานครงการ 
นຌนการศึกษาปฐมวัย 

ปรับรูปบบการรียนการสอน฿นหຌองป็นบบ Active learning 

พิไมวิชารียนภาษาอังกฤษ 

ปรับหลักสูตร฿หຌนຌนการปฏิบัติละชืไอมยงกับภาคธุรกิจมากขึๅน 

1 2 

3 

4 









 



 



 



5) สรຌางความรวมมือระหวางสถานประกอบการ ละ
สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวะ 

1) ตรียมความพรຌอมของนักศึกษา ขຌาสูระบบการท างาน 

2) พิไมติมประสบการณ์ทางดຌานวิชาการ วิชาชีพ 

3) สถานประกอบการทัๅงภาคอกชน ละภาครัฐเดຌมีสวน
รวม฿นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต/นักศึกษา 

4) พัฒนาหลักสูตรละการรียนการสอนตรงกับความ
ตຌองการของตลาดรงงาน 

สถานประกอบการ 

นักศึกษา 

สถานศึกษา 

สหกิจศึกษา/ทวิภาค ี



จัดท าฐานขຌอมูล Demand/ Supply side ฿หຌมีความทันสมัย 

- ครงการประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพป็นผูຌจัดท าปรกรม ดยจะประสาน฿หຌ 
กศจ. ป็นผูຌส ารวจความตຌองการรงงานจากสถานประกอบการละผูຌจຌางงานตางโ 
฿นพืๅนทีไของตละจังหวัด 

- - ฿นระดับอุดมศึกษาจะด านินการชนดียวกันตยากกวา 

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

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัฐานข้อมลู 



มาตรการผนงานครงการ 
นຌนการศึกษาปฐมวัย 

ปรับรูปบบการรียนการสอน฿นหຌองป็นบบ Active learning 

พิไมวิชารียนภาษาอังกฤษ 

ปรับหลักสูตร฿หຌนຌนการปฏิบัติละชืไอมยงกับภาคธุรกิจมากขึๅน 

ปรับครงสรຌางการผลิตนักรียนสายสามัญ/อาชีวะ฿หຌมีสัดสวนทีไหมาะสมละยืดหยุน 

1 2 

3 

4 

5 



 สมดุล....ทางการศึกษาทีไรองรับ Thailand 4.0 

 

Ph.D. 

Master& 
Bachelor 

Vocational & Technical 
School 

Research level 

Innovative level 

Practical level 



 ขาดสมดุล.... ท า฿หຌประทศขาด ทุนมนุษย์คุณภาพ  
 

Ph.D. 

Master& Bachelor 

Vocational & 
Technical School 

Research level 

Innovative level 

Practical level 

Bachelor      2,139,865  

 Master        184,180 

Ph.D.    25,341  

 Vocational Certificate               437,269 

 High vocational Certificate       215,548 



฿หຌมีการจัดการศึกษาตอนืไอง

ระดับปริญญาตรี พืไอปຂด

อกาส฿นการศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรีของนักศึกษาสาย

อาชีวศึกษา ทีไป็นการสรຌาง

รงจูง฿จ฿นการลือกสຌนทางสู

สายอาชีพ ฿หຌพิไมมากขึๅน 

ปริญญาตรีตอนืไอง 
รัฐตຌอง฿หຌการสนับสนุนหลักสูตรปริญญาตรีตอนืไอง 







รຌอยละ 55 

รຌอยละ 28 

รຌอยละ 17 อืไนโ  



546,065 

นักรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌน 

รຌอยละ 18 

อาชีวศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รຌอยละ 59 

รຌอยละ 23 อืไนโ  



นักรียน สถานศึกษา % นักรียน สถานศึกษา %

ป.1 - ม.3 546,065 3,953 5,012,228 28,265

ม.ปลาย 104,060 441 60 1,078,315 2,551 76

อาชีวศึกษา 325,085 290 40 653,545 824 24

พลีทคนิค (ป.ตรี สายปฏบิตักิาร) 139,727 29 59 N/A 12 8

มหาวิทยาลัย 157,436 20 41 1,790,341 145 92

ฟินลนด์ ไทย

• อัตราสวนสถาบัน ม.ปลายสายสามัญ ละ อาชีวศึกษา ของฟຂนลนด์ = 60 : 40 
• อัตราสวนสถาบัน ม.ปลายสายสามัญ ละ อาชีวศึกษา ของเทย = 76 : 24 

• อัตราสวนสถาบัน พลีทคนิค ละ มหาวิทยาลัย ของฟຂนลนด์ = 59 : 41 
• อัตราสวนสถาบัน พลีทคนิค ละ มหาวิทยาลัย ของเทย = 8 : 92 



การศึกษาภาคบังคับ(ม.3) 
ม.4 

ม.5 

ม.6 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ป 1 

ป 2 

ป 3 

ป 4 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา  

ปวช.1 

ปวช.2 

ปวช.3 

ปวส.1 

ปวส.2 

ปริญญาตรี 

ขຌาสูอาชีพ  

 ความยืดหยุนของการขຌาสูการศึกษา฿นตละระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

ทักษะอาชีพ 

นวัตกรรม 

 กศน. 

ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

(ม.1) 
นะนว  
บบทดสอบความถนัด 

รัฐตຌอง฿หຌการ
สนับสนุนหลักสูตร
ปริญญาตรีตอนืไอง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3_Ozo5LDOAhVLQo8KHc4jA5cQjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/active&bvm=bv.129391328,d.c2I&psig=AFQjCNHpjS_qqXKSQnCOUoJi0gJ8Wl6CtA&ust=1470710258099394
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7IWQ5bDOAhVMOY8KHVV1ATAQjRwIBw&url=http://worldartsme.com/walking-man-icon-clipart.html&bvm=bv.129391328,d.c2I&psig=AFQjCNF40mZk0DoMqtcPksvR3Z8uNxxCjg&ust=1470710341823393
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9sOiv5bDOAhVFso8KHcZQA_8QjRwIBw&url=http://kitokito.cc/2007/03/post_9.html&bvm=bv.129391328,d.c2I&psig=AFQjCNF40mZk0DoMqtcPksvR3Z8uNxxCjg&ust=1470710341823393
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สงสริม฿หຌนักรียนเดຌรียนตามขีดความสามารถละความสน฿จ  
ดย นะนวผูຌปกครองละนกัรียน 

นะนวดຌานอาชีพ฿นรงรียน สพฐ. 
ทวิศึกษา 

อาชีวศึกษา 

พิไมผูຌรียน
อาชีวศึกษา 

กใบขຌอมูลนักรียน (ม.3) 

ลดวลารียนพิไมวลารูຌ 

ปຂดลกทัศน์/ทัวร์อาชีพ 

สรຌางรงบันดาล฿จจากผูຌทีไประสบความส ารใจ
฿นการประกอบอาชีพของผูຌทีไจบสาย

อาชีวศึกษา 
144 บบทดสอบความถนัด 

KPI 



มาตรการผนงานครงการ 
นຌนการศึกษาปฐมวัย 

ปรับรูปบบการรียนการสอน฿นหຌองป็นบบ Active learning 

พิไมวิชารียนภาษาอังกฤษ 

ปรับหลักสูตร฿หຌนຌนการปฏิบัติละชืไอมยงกับภาคธุรกิจมากขึๅน 

ปรับครงสรຌางการผลิตนักรียนสายสามัญ/อาชีวะ฿หຌมีสัดสวนทีไหมาะสมละยืดหยุน 

Reprofile มหาวิทยาลัย 

1 2 

3 

4 

5 

6 



ยุทธศาสตร์กลุมภาคหนือ 

 - การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม 

 - หลงผลิตอาหารปลอดภัย 

 - ศรษฐกิจพิศษ 

ยุทธศาสตร์กลุมภาคตะวันออกฉียงหนอื 

   -การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม 
   -การพัฒนาอาหารสูครัวลก 
   -การกษตร 

ยุทธศาสตร์กลุมภาคตะวันตก 

- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- อุตสาหกรรมบริการ การทองทีไยว 
  ชิงธรรมชาติ การรงรมละทีไพัก 
- อุตสาหกรรมการกษตร กษตรอินทรีย์ 
  อุตสาหกรรมอาหารละการบริการ ยุทธศาสตร์กลุมกรุงทพมหานคร 

  - การดูลผูຌสูงอายุขตมือง  
  - อุตสาหกรรมบริการ 

ยุทธศาสตร์กลุมภาค฿ตຌ 

- ทคนลยีการกษตรละอาหาร 
- อุตสาหกรรมการทองทีไยวละบริการ 

  - การทองทีไยว  
  - การกษตร 
  - สิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์กลุมภาคกลาง 
การผลิต 

ละพัฒนาครู 

35 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 หง Re-profile  



ยุทธศาสตร์฿หม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพืไอการพัฒนาทຌองถิไนตามพระบรมราชบาย 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนຌนการผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพป็นลิศ  
ดยกระบวนการจัดการรียนการสอน  

พืไอการพัฒนาชุมชนละทຌองถิไน฿หຌมีความขຌมขใงละยัไงยืน 



ประกอบดຌวย 4 ประดในยุทธศาสตร์ 

 

1.การพัฒนาทຌองถิไน 

  

2.การผลิตละพัฒนาครู 
  
3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร ์

กำรทะนุบ ำรุง 



การ฿ชຌครือขายอุดมศึกษาป็นพีไลีๅยง 

  สถาบันอุดมศึกษา 
ลงเปชวยพัฒนา

สถานศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐาน฿นพืๅนทีไ 

* ทุกมหาวิทยาลัยตຌองป็นพีไลีๅยง฿หຌรงรียน 

10,947  
รงรียนทีไขຌารวมครงการ 

149 



150 

150 

Mega Project 
              -ระบบขนสงทางบก& Logistic           

      -ระบบขนสงทางอากาศ 
    -ระบบขนสงทางทะล 

  -ระบบขนสงทางราง 

ผนพัฒนาก าลังคน  

Transport & Logistic 

Mega Project 
-การพัฒนาก าลังคน (Digital 
Workforces) 
-การพัฒนานืๅอหา (Digital Contents) 
-การสงสริมการรียนรูຌ (Digital Learning) 
-การพัฒนาผูຌประกอบการ฿หมภาย฿ตຌ 
 ศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Entrepreneur) 

ครงการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

(Digital Economy) 
ครงการการบริหารจัดการนๅ า ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิไงวดลຌอมละครงการกษตรอาหาร 

Mega Project 
-ครงการบริหารจัดการนๅ า /
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 
-ครงการกษตร/อาหาร 

จຌาภาพ : มทร. ตะวันออก/ 
มทร. กรุงทพ , มทร. ศรีวิชัย , มทร. อีสาน จຌาภาพ : มทร.พระนคร 

จຌาภาพ : มทร.สุวรรณภูมิ,มทร.ตะวันออก 

ครงการพัฒนารูปบบการจัดการศึกษา 

จຌาภาพ : มทร. ธัญบุรี , มทร. ลຌานนา 

Mega Project 
- การผลิตครู   
  อาชีวศึกษา 

จຌาภาพ : มทร. กรุงทพ , มทร. ลຌานนา 

ครงการ 
Social Enterprise/Social Engagement 

Mega Project 
- Social Enterprise 
- Social  
   Engagement 

จຌาภาพ : มทร. รัตนกสินทร์ 

ครงการ Creative Industry 

Mega Project 

- Creative    
  Industry 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล  9 หง 



มาตรการผนงานครงการ 
นຌนการศึกษาปฐมวัย 

ปรับรูปบบการรียนการสอน฿นหຌองป็นบบ Active learning 

พิไมวิชารียนภาษาอังกฤษ 

ปรับหลักสูตร฿หຌนຌนการปฏิบัติละชืไอมยงกับภาคธุรกิจมากขึๅน 

ปรับครงสรຌางการผลิตนักรียนสายสามัญ/อาชีวะ฿หຌมีสัดสวนทีไหมาะสมละยืดหยุน 

Reprofile มหาวิทยาลัย 

1 2 

3 

4 

5 

6 

สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ระบียบวินัย 7 



ครงการกองทุนการศึกษา 

พลเมืองด ี

มีความรู้ 

ปลกูฝัง
วินยั 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ใหเ้ดก็ได้
เรียนใน 

โรงเรียน
ท่ีมี

คุณภาพ 

ใหเ้ดก็
ส าเร็จ

การศึกษา 

อยา่งมี
คุณภาพ 

เด็กและเยาวชนไทย 

พัฒนารงรียน พัฒนาครู ละ฿หຌทุนการศึกษา
จ านวนหนึไงพืไอป็นตัวอยางสดงถึงผลดีทีไ

เดຌรับจากการป็นคนดี 

รงรียนคือหลงบมพาะพลมืองดีมีความรูຌ 



 

 ความป็นพลมืองดี (MQ) 
•  การขຌารวม฿นครงการ 

 ทีไกีไยวกับคุณธรรม   
       จริยธรรมตางโ  
• หลักสูตร/ กิจกรรมการ

รียนการสอนทีไฝຄกวินัย 
ละคุณธรรม฿หຌนักรียน 
• การจัดกระบวนการ

รียนรูຌ/การบูรณาการการ
รียนการสอนทีไกีไยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ละ
ปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง 

 

 พัฒนาการทางสติปัญญา (IQ) 
• หลักสูตรละกระบวนการรียนรูຌ 

          - ผลสัมฤทธ์ิการรียนรูຌของดใก 
          - อัตราการอานออกขียนเดຌ ของ นร.   
            ตัๅงตชัๅน ป.ํ 
          - ผลคะนน O-net 
          - หลักสูตรทักษะอาชีพ ละ ภาษาอืไน 
            ทีไนอกหนือจากภาษาเทย 

ทัศนคติ (EQ) 
• รักสถาบัน / ป็นกนน า฿นการสรຌาง 

       ทัศนคติทีไดี฿นชุมชน฿นรืไองทีไกีไยวกับ  
       สถาบัน 
• มีความคิดสรຌางสรรค/์ทักษะชีวิต  
 พัฒนาการสมวัย (Physical) 
• รางกาย ละพัฒนาการติบตสมวัย 
• สุขอนามัยขใงรงสมบูรณ ์

 จบการศึกษา - มีงานท า 

 

- ครูครบชัๅน ตรงสาขา 

- สถานทีไจัดการรียนการสอน   
  (อาคาร หຌองรียน ตຍะ/กຌาอีๅ ฯลฯ) 
- สถานทีไอ านวยความสะดวก 
  (รงอาหาร หຌองนๅ า จุดติดตัๅงกຍอกนๅ าลຌาง   
   มือ ลຌางหนຌา ฯลฯ) 
- สืไอการรียนรูຌ/ระบบทคนลย ี

  สารสนทศ  (คอมพิวตอร์ สัญญาณ  
   อินทอร์นใต  ซอฟวร์ตางโ ส าหรับ  
   การรียนการสอนละการบริหารงาน) 
- หຌองสมุด 

- สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา 
- สนามดใกลน ครืไองลนทีไสรຌาง 
  สริมพัฒนาการ 
- อืไนโ อาทิ เฟฟ้า นๅ าดืไม นๅ า฿ชຌ 

พลมืองดี มีความรูຌ (What to do?) 

รงรียนทีไมีคุณภาพ ดใกส ารใจการศึกษา 
อยางมีคุณภาพ ปลูกฝังวินัย คุณธรรม/จริยธรรม 



มูลนิธิยุวสถิรกุล 

รงรียน
คุณธรรม 

ครงการ 
กองทุนการศึกษา • คุณธรรม 

• คุณภาพ 

• ผลสัมฤทธิ ์



รงรียน฿นครงการกองทุนการศกึษา (พ.ศ. 2559) 
รงรียน฿นครงการกองทุนการศึกษา 156 หง  

ป็นรงรียนสายสามัญ 144 หง สายอาชีพ 12 หง 

ภาคหนือ (27) 
มฮองสอน  2  หง 
ชียง฿หม     8  หง 
ชียงราย     2  หง 
พะยา        3  หง 
นาน          5  หง 
พร          4  หง 
อุตรดิตถ์     3  หง  

ภาคตะวันตก (33) 
ตาก             4  หง 
กาญจนบุรี    11  หง 
ราชบุรี          4  หง 
พชรบุรี       11  หง 
ประจวบฯ      3  หง 

ภาคตะวันออก (10) 
ฉะชิงทรา     5  หง 
สระกຌว        5  หง 

ภาค฿ตຌ (11) 
สงขลา 3 หง 
ยะลา 2 หง 
นราธิวาส 6 หง 

ภาคอีสาน (40) 
หนองบัวล าภู  6  หง 
อุดรธานี        6  หง 
สกลนคร       7  หง 
มุกดาหาร      3  หง 
บุรีรัมย์         4  หง 
สุรินทร์         5  หง 
ศรีสะกษ      3  หง 
อุบลราชธานี  6  หง 

ภาคกลาง (35) 
สุขทัย          2  หง 
พิษณุลก       2  หง 
ก าพงพชร    3  หง 
อุทัยธานี        4  หง 
ลพบุรี           4  หง 
สุพรรณบุรี     5  หง 
กรุงทพฯ      6  หง 
ปทุมธานี       2  หง 
สมุทรปราการ 3  หง 
อยุธยา       4  หง 



• คุณธรรม 

• คุณภาพ 

• ผลสัมฤทธิ ์

ลกูเสือ/เนตรนารี 
รักษาดินแดน 

อ่ืนๆ 



จ านวนรงรียนขนาด
ลใกทีไเมผานการ
ประมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง ปรับปรุงครงสรຌาง                

การบริหารงานของ ศธ. 

สัดสวนงบประมาณ 
Agenda สูงขึๅน  

มืไอทียบกับ Function  

(60 : 40) ระบบการประกันคุณภาพ 
ทีไหมาะสม สอดคลຌองกบั

บริบทของสถานศึกษา สัดสวนผูຌรียนอกชน
สูงขึๅน มืไอทียบกับรัฐ 

(50 : 50) 
สถานศึกษาทีไปลอด 
ยาสพติดพิไมขึๅน 

ระบบบริหารงานบุคคล
ครูละบุคลากรทาง 

การศึกษามปีระสทิธิภาพ มีกลเกสงสริม฿หຌ                  
ทุกภาคสวนสนับสนุน

ทรัพยากรพืไอการศึกษา 
ปรับระบบการจัดสรร
งินเปสูดຌานอุปสงค์ ปรับปรุงกຌเขกฎหมาย

ความป็นอิสระ ละความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา 

มีฐานขຌอมูล                         
ดຌานการศึกษา ฐานขຌอมูล
รายบุคคลดຌานการศึกษา ภาคประชาสังคม                          

มีสวนรวมจัดการศึกษา
ประชารัฐพิไมขึๅน 

ระบบครือขายดิจิทัล 
มีประสิทธิภาพ ครูละบุคลากร                                 

ทางการศึกษา 
เดຌรับ การพัฒนา 

อยางมีประสิทธิภาพ 

อัตราดใก                       
ออกกลางคันลดลง 
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ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงาน 



  อ   

“  อ  อ  ” 

                  .
    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

                  .
    

  .

   .    .    .

                 .

 . . .   .   .

XML XML XML

XML XML

XML XML XML

XML

(ชืไอมยงกันละมีขຌอมูลกลาง) 

มีฐานขຌอมูลกลาง 
1.ขຌอมูลนักรียน นักศึกษา 
2.ขຌอมูลสถานศึกษา 
3.ขຌอมูลครูละบุคลากรทางการศึกษา 
4.ขຌอมูลบุคลากรอืไนโ 
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การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการการศึกษา  (EMIS) 

บริการขอ้มูล 
One Stop e-Service 

ประชาชน 

Central Database 

สกศ. 

ภาคเอกชน 

สกอ. 

สอศ. 

สพฐ. 

กศน. 

สช. 

สกสค. 

คุรุภา 

ก.ค.ศ. 

ศธ. 

สธ.     สถ.      กก.     คค.     พม.     วธ.      กห.      พศ.   สตช.    อปท, 

กรมการปกครอง 

ผูบ้ริหาร 

สทศ. 

สรอ. 

หน่วยงานภายใน ศธ. 

หน่วยงานจดัการศึกษาภายนอก ศธ. 

สถานศึกษา 

สถานศึกษา 

สถานศึกษา 

สถานศึกษา 

สถานศึกษา 

สรอ. 

อ่ืนๆ 

พม. 



จ านวนรงรียนขนาด
ลใกทีไเมผานการ
ประมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง ปรับปรุงครงสรຌาง                

การบริหารงานของ ศธ. 

สัดสวนงบประมาณ 
Agenda สูงขึๅน  

มืไอทียบกับ Function  

(60 : 40) ระบบการประกันคุณภาพ 
ทีไหมาะสม สอดคลຌองกบั

บริบทของสถานศึกษา สัดสวนผูຌรียนอกชน
สูงขึๅน มืไอทียบกับรัฐ 

(50 : 50) 
สถานศึกษาทีไปลอด 
ยาสพติดพิไมขึๅน 

ระบบบริหารงานบุคคล
ครูละบุคลากรทาง 

การศึกษามปีระสทิธิภาพ มีกลเกสงสริม฿หຌ                  
ทุกภาคสวนสนับสนุน

ทรัพยากรพืไอการศึกษา 
ปรับระบบการจัดสรร
งินเปสูดຌานอุปสงค์ ปรับปรุงกຌเขกฎหมาย

ความป็นอิสระ ละความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา 

มีฐานขຌอมูล                         
ดຌานการศึกษา ฐานขຌอมูล
รายบุคคลดຌานการศึกษา ภาคประชาสังคม                          

มีสวนรวมจัดการศึกษา
ประชารัฐพิไมขึๅน 

ระบบครือขายดิจิทัล 
มีประสิทธิภาพ ครูละบุคลากร                                 

ทางการศึกษา 
เดຌรับ การพัฒนา 

อยางมีประสิทธิภาพ 

อัตราดใก                       
ออกกลางคันลดลง 
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กรอบนวคิดการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

ดใกลใก ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยม 

    ศึกษา
ตอนตຌน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อุดมศึกษา 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสายปฏิบัติ 

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

กิด ตาย 

ปัญหา 
- ศูนย์ดใกลใกเมเดຌมาตรฐาน 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยมี
ระดับตกตางกัน 

- เมเดຌรับการดูล฿หຌเดຌรับ
พัฒนาการทีไหมาะสม 

ปัญหา 

- นักรียน รียน฿นหຌองรียนมากกินเป 
- การบຌานยอะ ดใกครียด 
- เมสงสริมการคิดวิคราะห์ 
- อานเมออก ขียนเมเดຌ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตไ า 

-  ครูเมครบชัๅน เมตรงสาขา 

ปัญหา 

- เมนิยมรียนสายอาชีพ 
- การผลิตคนเมตรงตาม 
ความตຌองการทัๅงปริมาณ 
ละคุณภาพ 
- ผูຌรียนขาดทักษะอาชีพ 

ปัญหา 

- เมตรงตามความตຌองการของ
ตลาดรงงาน 
- สมรรถนะเมป็นทีไยอมรับ
ของสถานประกอบการ 

ปัญหา 
- ประชาชนเมจบการศึกษา
ภาคบังคับ 
- ประชาชนยากจน อาน
หนังสือเมออก ขียนเมเดຌ 
- ขาดการสวงหาความรูຌ 

5 ยุทธศาสตร์ 12 ครงการ 

2 ยุทธศาสตร์ 12 ครงการ 

การศึกษา฿นระบบ 
10 ยุทธศาสตร์ 6 ประดในปฏิรูป 65 ครงการ 

การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย รูป
บ

บก
าร

ศึก
ษา

 

ผลทีไตຌองการ 
- อกาสทางการ

ศึกษา 
- คุณภาพ
ทางการศึกษา 
- ผลิตละพัฒนา
ก าลังคน฿หຌ
สอดคลຌองกับ
ความตຌองการ
ละรองรับการ
พัฒนาประทศ 

การรียนรูຌตลอดชีวิต : ตຌองการ฿หຌมีการผนึกก าลัง ทัๅงภาครัฐ อกชน ประชาสังคม ขຌามา
มีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาละรียนรูຌตลอดชีวิตอยางป็นระบบ 



กลุมป้าหมาย 

กำรศึกษำในระบบ 

กำรศึกษำนอกระบบ 

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ดใก ละยาวชนทีไอยู฿นวัยรียนละอยู฿นระบบ
รงรียน ตัๅงตกอนปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา 

ผูຌดຌอย พลาด ละขาดอกาสทางการศึกษา  
ดใกทีไอยู฿นวัยรียนตเมอยู฿นระบบรงรียน ชน ดใกออกกลางคัน  

ดใกรรอน ประชาชนทีไเมจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

ประชาชนทุกคน 



ดใกลใก ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยม 

    ศึกษา
ตอนตຌน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อุดมศึกษา 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสายปฏิบัติ 

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

การ 
ศึกษา
ตาม

อัธยาศัย 

การ 
ศึกษา
นอก
ระบบ 

การ 
ศึกษา
฿น

ระบบ 

กระทรวงศึกษาธิการ10 ยุทธศาสตร์ 6 ประดในปฏิรูป 65 ครงการ  

คณะกรรมการบูรณาการดຌานพิพิธภัณฑ์ละหลงรียนรูຌ 
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สรຌางอกาสทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ5 ยุทธศาสตร์ 11 ครงการ  

? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 



หัวขຌอการบรรยาย 
ํ. ผนการศึกษาหงชาติ 

๎. นวทางจัดท าผนการศึกษาจังหวัด 

๏. บทบาทหนຌาทีไของ ศธภ.ละ.กศจ. 



การบูรณาการงานระดับพืๅนทีไ 

รร.สังกัด
อปท. 

รร.สังกัด
ตชด. 

รร.สังกัด
กทม. 

สภา
อุตสาหกรรม 

ภาค 
ประชาสังคม 



คณะกรรมการขับคลืไอนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ฿นภูมิภาค 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ถ        

       

ผ        

   .  
 

    

   .  
 

    

รร.
สังกัด
อปท. 

รร.
สังกัด
ตชด. 

รร.
สังกัด
กทม. สภาอุต

สาห-

กรรม 

ภาค 
ประชาสังคม 

    . 



บูรณา
การ ก าหนด

ยุทธศาสตร์ 
นวทาง 

การจัด กศ. 

ขบัเคลื่อน ก ากับ 
ติดตาม 

ประมินผล 

ระดม
ทรัพยากร หนຌาทีไ กศจ. 

ผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

ค. ประชุมปฏิบัติการท าผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ค. ประสานความรวมมือหนวยงาน สถานศึกษา พืไอรวมยกระดับคุณภาพ
การศึกษา฿นจังหวัด 
ค. ประสานความรวมมือภาคีครือขายพืไอรวมยกระดับคุณภาพ กศ.ของจังหวัด 
ค. ประมินผลการด านินงานการจัดการศึกษาจังหวัด 
ค. รายงานผลการด านินงานการจัดการศึกษาจังหวัด 
ค. จัดท าระบบฐานขຌอมูลการศึกษาจังหวัด 
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บทบาทของชุมชน/ประชาชน 
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บทบาทของ 
ภาคอกชน/สืไอมวลชน 



สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา 

ชัๅนรียน 

171 

มิติการขบัเคล่ือนปฏิรูปการศึกษา 



มิติการขับคลืไอนการปฏิรูปการศึกษา 
หนวยงานสวนกลาง 
- -ก าหนดผนการศึกษาหงชาติ (ํ๑ ป)  
- ก าหนดผนยุทธศาสตร์กระทรวง (๑ป)  
- จัดท าผนปฏิบัติราชการระยะ ๐ ป ละ ระยะ ํ ป 
- มาตรฐาน หลักสูตร สืไอ  การก ากับ ติดตาม ประกันคุณภาพ 

- บริหารงานบุคคล (ก าหนดกฎ กณฑ์ กรอบอัตราก าลัง) 
- ปรับกฎ ระบียบ กคศ. (กຌเข 21 หลักกณฑ์ละ 1 กฎ ก.ค.ศ.) 
- สวัสดิการ ละการกຌเขปัญหาหนีๅสินครู 
- บริหารทรัพยากร฿หຌมีประสิทธิภาพ ทาทียม 

- ICT พืไอการศึกษา 
 จังหวัด 

- จัดท าผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (ผน5 ป ละผนประจ าป) 
- บริหารงานบุคคล (ตงตัๅง ยกยຌาย พัฒนาครู) 
- งานประสานงาน ตามนยบาย ส าคัญ รงดวน (บริหารจัดการ 
รร.ขนาดลใก  กลีไยครู ฯลฯ) 

รงรียน 
- บริหารงบประมาณ 

- บริหารงานบุคคล 

- บริหารวิชาการ (หลักสูตรสถานศึกษา ระบบนิทศ ฿นรงรียน 
PLC) 
- บริหารทัไวเป 

หຌองรียน 
จัดการรียนการสอน฿นหຌองรียน 

Active Learning  

หนวยงาน
สวนกลาง 

หนวยงาน
ระดับ
จังหวัด 

รงรียน 

หຌองรียน 
 

ํ 

ชัๅนทีไ ๎ 

ชัๅนทีไ ๏ 

ชัๅนทีไ ๐ 

ชัๅนทีไ ํ 

๓๓ 

๏์,๑๎๑ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ  

องค์กร
หลัก ละ
องค์กร฿น
ก ากับ ศธ. 

กศน. 
กคศ. 

สช. กคศ. 
สกสค. 

 

ศธภ. 
กศจ. 
ศธจ.  

ผอ.ขตพืๅนทีไ 
ชุมชน 

อกชน ละ
ประชาสังคม 

  
 

 

ผอ.ขตพืๅนทีไ 
ผอ.รร. 
ชุมชน/
อกชน/

ประชาสังคม 
ศน./คกก.

สถานศึกษา 

 
ผอ.รร. 

ครู 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธการ 

---ยุทธวิธี--- 

๏๐๎,๓ํ๓ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4__frcrQAhVIuo8KHZywCx0QjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/gear-colorful-cliparts/&bvm=bv.139782543,d.c2I&psig=AFQjCNGEeragZbQIYqpLU6cZPiRZ66fycQ&ust=1480384924358981
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAm8imrMrQAhVKLo8KHR4qCxEQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Vector-stock-de-engrenagem/2796.html&psig=AFQjCNGNszSzoLLcWnDYtD1NPrrMch5c5g&ust=1480384429580835
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgiZTsrMrQAhWKQ48KHWwEAncQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/es/vectoriales-gratuitas/Icono-de-engranaje-rojo/38764.html&psig=AFQjCNFaB6bXyyXjZEhLtIShq2cMsKcxIw&ust=1480384679783599
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiitZbks8rQAhUGgI8KHYvnCy0QjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-blue-gear-4.html&bvm=bv.139782543,d.c2I&psig=AFQjCNFZ3Y5CIUKaHOs3UnD3OnhAsx2B9A&ust=1480386523604730
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ศธภ. 

ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ กศ.
ภาคทีไสอดคลຌอง
กับการพัฒนา

ประทศ 

วิจัย ละพัฒนา 
พืไอยกระดับ
คุณภาพ กศ. 

ก ากับ ดูล 
ติดตามประมินผล 

กศจ. 

ชืไอมยงการ
ด านินงานของ 
กศจ.฿นภาค 

ค. ประชุมปฏิบัติการจัดท าผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค .. 

ค. วิจัยพืไอหารูปบบการบูรณาการ 
การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประภททีไ
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ภาคพืไอ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา฿นภาค 

ค. ประมินละรายงานผลการ
ด านินงานการจัดการศึกษาภาค 

ค. ก ากับ ติดตามผลการด านินงานการ
จัดการศึกษาของจังหวัดพืไอขับคลืไอน
การด านินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ภาค 

ค. จัดท าระบบฐานขຌอมูลการศึกษาระดับ
ภาค 

ค. วิจัยพืไอพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชิงบูรณาการทีไตอบจทย์บริบทพืๅนทีไ 



การศึกษา 4.0 

ผูຌรียน รียนรูຌจากอาจารย์ 1.0 

ผูຌรียน รียนรูຌดຌวยตนอง 2.0 

ผูຌรียน สรຌางองค์ความรูຌอง 3.0 

ผูຌรียน สรຌางนวัตกรรมเดຌ 4.0 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4lYvyq9LQAhVKsI8KHWWvAJwQjRwIBw&url=http://keywordsuggest.org/311794-ninos-pensando-en-matematica.html&psig=AFQjCNHuSHL2QshjVeXc64YeIhxN8zI4jw&ust=1480659288413252
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF6v2QrNLQAhVEOo8KHSSIB-YQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/ae/vector/light-bulb-with-colorful-security-icons-gm473329472-64293399&bvm=bv.139782543,d.c2I&psig=AFQjCNFMbtp57mfQgOZ7vc9_mXCDrE8Y8g&ust=1480659362416897



