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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา : สรุปประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
    หน้า 

เรื่องท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง   4 

ประเด็นปฏิรูปที่ 1.1  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นปฏิรูปที่ 1.2  การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือจัดการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ 1.3  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนา 

                                     ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นปฏิรูปที่ 1.4  การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 1.5  การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน             6 

ประเด็นปฏิรูปที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ  
                                    วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

ประเด็นปฏิรูปที่ 2.2 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา             7 

ประเด็นปฏิรูปที่ 3.1 การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ 3.2 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์        8 

ประเด็นปฏิรูปที่ 4.1 การผลิตครูและคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ประเด็นปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
ประเด็นปฏิรูปที่ 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
ประเด็นปฏิรูปที่ 4.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ 4.5 องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
    หน้า 

เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21         14 

ประเด็นปฏิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.5 ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.6 การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ  

                                    และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5.8 การจดัตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน     18 

ประเด็นปฏิรูปที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ 6.2 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ 6.3 การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล          19 

ประเด็นปฏิรูปที่ 7.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
ประเด็นปฏิรูปที่ 7.3 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy)  

                                    ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ 
                                    (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท  
                                    จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
1.1 การมีพรบ.การศึกษาแห่งชาติ  
     และมีการทบทวน จัดท าแก้ไข 
     และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... สกศ. สป. สพฐ. อปท. 

1.2 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     และเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

1.การจัดท าข้อเสนอว่าด้วย บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
 

สกศ. สป. สพฐ. 
กศน. 

อปท. 

2.การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการเพิ่มบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆและการก ากับดูแล 
  ที่เหมาะสม 

สกศ. สป. สช. สพฐ. 
สอศ. 

 

3.การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยแผนความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการ 
   ทางการคลัง และผู้จัดการศึกษา 

สกศ. สป. สช. อปท. 

4.การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยแนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบ 
   ความร่วมมือรัฐและเอกชน ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

สกศ. สป. สช. สพฐ. กค. 

5.การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาตามข้อเสนอ 
  ว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

สกศ. สป. สช. สพฐ. อปท. 

6.การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนตามข้อเสนอว่าด้วยการเพ่ิม 
   บทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ การกากับดูแลที่เหมาะสม 

สกศ. สป. สช. สพฐ.  

7.การจัดท าและขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนวทางการสร้างและเพ่ิมสัดส่วนความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

สกศ. สช. สอศ. 
สพฐ. 

อปท. 

1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
     เพ่ือการพัฒนาตนเองและ 
     การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด 
     ชวีิตเพ่ือรองรับการพัฒนา  
     ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1.การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21  ศธ. ดศ. กค. สธ. วท. พม. 
สถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ 

2.การจัดท าดัชนีการศึกษาตามอัธยาศัยของการศึกษาไทย (Thailand Lifelong Education Index: TLEI)  
 

สกศ. กศน. พม. ดธ. 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เร่ืองที่ 1  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
     เพ่ือการพัฒนาตนเองและ 
     การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด 
     ชวีิตเพ่ือรองรับการพัฒนา  
     ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3.การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิต 
  และการศึกษาตามอัธยาศัยในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ   
 

กศน. สพฐ. มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) 
สสวท. สถาบัน
หลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ 

4.ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สกศ. สอศ. กศน. TPQI รง. สทศ. 
1.4  การทบทวนและปรับปรุง 
      แผนการศึกษาแห่งชาติ 

1.การจัดท าข้อเสนอเพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ให้สอดคล้อง 
  กับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

สกศ. กอปศ.(คณะท างานฯ) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.การจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดท า และระยะเวลาบังคับใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ สกศ. กอปศ.(คณะท ำงำนฯ) 
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

3.การปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  คณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษา
แห่งชาติ 

1.5 การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ    
     นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ สกศ. คณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษา
แห่งชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เร่ืองที่ 1  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา  
     และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็ก 
     ปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย  
     จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ 
     สติปัญญาให้สมกับวัย 

1.การขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. พม. สธ. มท. 
กรมประชาสัมพันธ์ 

2.จัดท าแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
3.จัดท าระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4.การจัดท าแนวทาง การพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition period) ระหว่างวัย 2 – 6 ปี 
5.การจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6.การจัดท าข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก 
7.สนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สอดคล้องกับหลักการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

สกศ. สพฐ. สช. พม. สธ. มท. 

2.2 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความ 
     เข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.การสร้างความรู้ความเข้าในการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. สพฐ. สช. พม. สธ. มท. 
กรมประชาสัมพันธ์ 
สสส. สื่อของรัฐ 
ทุกประเภท  
ภาคประชาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เร่ืองที่ 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
3.1 การด าเนินการเพ่ือลดความ 
     เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1.ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ 
   และยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
2.เสริมสร้างรากฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา 
3.ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพ้ืนที่ห่างไกล 
4.สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
5.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
6.พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ทั้งในและต่างประเทศ 

ศธ. กสศ.  และหน่วยงาน
ต้นสังกัดสถานศึกษา
ทุกสังกัด 

3.2 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลฅ 
     พิการ บุคคลที่มีความสามารถ 
     พิเศษ และบุคคลที่ต้องการดูแล 
     เป็นพิเศษ 

1.พัฒนาระบบคัดกรองบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ สพฐ.  สศศ. สธ. อปท. 
2.จัดท าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่มีความต้องการ 
   การดูแลเป็นพิเศษและสร้างเสริมศักยภาพให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

สพฐ.  

3.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 
4.พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นเอกภาพ 

สพฐ. สถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.ส่งเสริมนวัตกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ 
  พิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

ศธ.  สงป. 

6.พัฒนาการเรียนการสอนบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่มีความต้องการการดูแล 
   เป็นพิเศษอย่างมีระบบ และมาตรฐาน 

 สถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

3.3 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
     ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือในสถานศึกษา  
     ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพ 
     อย่างเร่งด่วน 

1.จัดท าข้อเสนอเพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียน 
   ขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ 
 

ศธ.  สถ. ต้นสังกัดของ
สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

2.น าข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  สถานศึกษาเป้าหมาย 
และต้นสังกัด 

เร่ืองที่ 3  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
 3.พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู   

 
สพฐ. (เขตพ้ืนทื่), 
กศจ. 

 

4.พัฒนาระบบจูงใจให้ครูกระจายตัวไปยังโรงเรียนที่มีความขาดแคลน 
 

 สถานศึกษาและต้น
สังกัด สงป. 

5.สนับสนุนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางให้สามารถเข้าถึง 
  การสนับสนุนทางวิชาการ 

ศธ.  สถ. และหน่วยงานต้น
สังกัดของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
4.1 การผลิตครูและคัดกรองครู  
     เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับ 
     ความต้องการของประเทศและ 
     มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

เป้าหมายรวมที่ 1 มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side-financing)  
                      โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือก 
                      สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพ่ือให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพ่ือให้ได้ครูที่มี 
                      สมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศ ด าเนินการโดยส านักงานเลขาธิการสภา 
                      การศึกษา ในระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี 
     1) มีแผนผลิตและพัฒนาครูทุกระดับ 
        กิจกรรม  ประเมินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 1 เพ่ือจัดท าข้อเสนอส าหรับจัดท า 
                   แผนผลิตและพัฒนาครูระยะต่อไป บูรณาการและจัดท าแผนผลิตและพัฒนาครู ระยะ 10 ปี 

อนุกรรมการครูและ
อาจารย์ ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 
ร่วมกับส านักงาน
กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

 

     2) ครูรุ่นใหม่ที่ได้รับการบรรจุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและพัฒนาครู 
        กิจกรรม  ก าหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและพัฒนาครู 

ก.ค.ศ.คณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

 

เรื่องที่ 4  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

เร่ืองที่ 3  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
 เป้าหมายรวมที่ 2 ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบัน 

                      ที่ใช้หลักสตูรฐานสมรรถนะที่ท าให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู  
                      มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับประสบการณ์ 
                      ด้านวชิาชพีครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
     1) มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการคาดการณ์
อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน 
        กิจกรรม  จัดท าระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการคาดการณ์อัตราก าลังครู 
ในสาขาที่ขาดแคลน 

สป. สพฐ. สอศ. 
สกอ. และหน่วยงาน
ที่มีสถานศึกษาอยู่ใน
ก ากับ  

 

     2) ได้กรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา 
        กิจกรรม  จัดท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครู และกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู 
                     อาชีวศึกษา(Competency – based Curriculum) 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

อนุกรรมการครูและ
อาจารย์ อนุกรรมการ
เฉพาะกิจด้าน
อาชีวศึกษา 

     3) มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของวิชาชีพครู ซึ่งใช้ระยะเวลา 
ในการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และนิสิตหรือ
นักศึกษาครูต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับครูประจ าการที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ 
        กิจกรรม  จัดท าหลักสูตรการผลิตครู 
    4) อาจารย์ที่สอนในสถาบันผลิตครูมีประสบการณ์สอนในสถานศึกษา และมีกิจกรรมทางวิชาการท่ี
เชื่อมโยงกับสถานศึกษา 
        กิจกรรม   มีหลักเกณฑ์การรับอาจารย์ที่สอนในสถาบันผลิตครู 
    5) นิสิตนักศึกษาครูในหลักสูตรปัจจุบันได้รับการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
        กิจกรรม   ก าหนดหลักสูตรการผลิตครูเน้นการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
    6) การผลิตครูเฉพาะทางให้เป็นการร่วมผลิตกับคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
        กิจกรรม   ร่วมมือกับคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการผลิตครูเฉพาะทาง 

สถาบันการผลิตครู 
ร่วมกับส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

 

เรื่องที่ 4  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
     7) มีระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือกบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้าเป็นครู 

       กิจกรรม  ก าหนดระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือกบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
คุรุสภา  

เป้าหมายรวมที่ 3 มีครูอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี  
                      และภาคปฏิบัติ  
     1) มีครูและอาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษาและใบประกอบวิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        กิจกรรม  ก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะฯ 

สอศ. ร่วมกับ คุรุสภา  

    2) มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบกิจการ 
        กิจกรรม   ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษา 
    3) มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาต้องเน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการให้มีทักษะวิชาชีพจนเชี่ยวชาญ 
        กิจกรรม   จัดท าหลักสูตรการผลิตครูอาชีวศึกษา 

สถาบันที่ผลิตครู
อาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ 

 

    4) มีอัตราก าลังครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
ในสถานศึกษา สังกัด สอศ. 
        กิจกรรม   ก าหนดอัตราบรรจุครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน 

สอศ. ร่วมกับ
สถานศึกษา 

 

4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู เป้าหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ 
                 ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและ 
                 เหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย 
                 ยากล าบาก และทุรกันดาร ให้ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 
    1) มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        กิจกรรม  จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากร 
                     ทางการศึกษา 
    2) มีการพัฒนาครูที่มีการวิเคราะห์สมรรถนะที่เป็นความต้องการจ าเป็น (need analysis) 
        กิจกรรม   วิเคราะห์สมรรถนะครูที่มีความจ าเป็นส าหรับใช้ในการพัฒนาครู 

 
 
 
 
สคบศ. และ ศธ. 
 
 
ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา 

 

เรื่องที่ 4  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
      3) มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ครูที่สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่จบ หรือครูที่ยังไม่ม่ันใจในการสอน 

         กิจกรรม   จัดกลไกดูแล และช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส าหรับครู 
ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา และ
สถานศึกษา 

 

     4) มีการพัฒนาครูประจ าการและผู้บริหาร ที่เน้นสมรรถนะที่จ าเป็นของครูแต่ละคนผ่านระบบ 
Professional Teacher Development Platform (NPTP)  
        กิจกรรม  จัดท าระบบ Professional Teacher Development Platform (NPTP) เพ่ือพัฒนาครู
ประจ าการและผู้บริหาร 

สกอ. /สถาบันผลิต
และพัฒนาผู้บริหาร 
(หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่) 

 

     5) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
        กิจกรรม  จัดท าระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

สคบศ.  

     6) ให้ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และให้ครูปฐมวัยมีทักษะ 
ในการจัดการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา 
        กิจกรรม   ก าหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ที่สอน และให้ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา 

สถาบันการผลิตครู 
ร่วมกับสถานศึกษา 
และส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

 

     7) ให้ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ  
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        กิจกรรม   ก าหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ 

สถาบันการผลิตครู 
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

 

     8) มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เก่งปฏิบัติ 
        กิจกรรม   จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 

สอศ. ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจด้าน
อาชีวศึกษา 

 

    9) มีครูพ่ีเลี้ยงที่มีคุณภาพให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าหน้าที่ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชา 
       กิจกรรม สร้างครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

สกอ. /สถาบันผลิต
และพัฒนาผู้บริหาร 
(หน่วยงานจัดตั้งใหม่) 

 

เรื่องที่ 4  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
    10) มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูช านาญการ 

        กิจกรรม   จัดท าระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักสาหรับครูช านาญการ 
ก.ค.ศ.  

  11) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional Teacher Platform  
        กิจกรรม   จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional 
Teacher Platform (NPTP) 

ก.ค.ศ.  

4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครู 
    มีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทน     
    และสวัสดิการที่เหมาะสม 

เป้าหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่ 
                 เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้ 
                 ค านึงถึผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากลาบาก และทุรกันดาร 
     1) มีมาตรฐานวิชาชีพครู  
         กิจกรรม   ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู 

ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา  
ก.ค.ศ. 

 

     2) มีระบบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะท่ีได้รับการ
ปรับปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู 
         กิจกรรม  แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ และการคง 
วิทยฐานะของครู 

ก.ค.ศ.  

4.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  
     เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด 
     การศึกษาในสถานศึกษา 

1.การจัดท าข้อก าหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สป. สพฐ. สอศ. 
สกอ. สกศ. คุรุสภา 

อปท. 

2.การยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
  ตามมาตรา 51 ของร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

สกศ. คุรุสภา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สกศ. สพฐ. สป.  
4.ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลักและได้มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สกศ. สพฐ. คุรุสภา 

กคศ.  
สถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้ NDLP 

5.พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารุ่นน าร่อง ผ่าน Digital Learning Platform  สถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้ 

 

เรื่องที่ 4  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
4.5 องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุง 
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายรวม ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 
                 วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้ง 
                 ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
     1) มีการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจของคุรุสภา 
        กิจกรรม   ก าหนดบทบาทหน้าที่และอ านาจของคุรุสภา 

คุรุสภา คณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา (กอปศ.)  

     2) มีการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจขององค์การค้าของ สกสค. 
        กิจกรรม   ก าหนดบทบาทหน้าที่และอ านาจขององค์การค้าของ สกสค. 

สกสค. คณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา (กอปศ.)  

     3) มีการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจของ กคศ. 
        กิจกรรม   ก าหนดบทบาทหน้าที่และอ านาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้นระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล 

ก.ค.ศ. คณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา (กอปศ.)  

     4) มีการปรับบทบาทหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
        กิจกรรม   ก าหนดบทบาทหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

สกสค. คณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา (กอปศ.)  

     5) ยกร่างหรือปรับแก้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        กิจกรรม   ยกร่างพระราชบัญญัติคุรุสภา พ.ศ. ....  ยกร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดการสิทธิและ
นวัตกรรมทางการศึกษา พ.ศ. .... (ก าหนดสถานะองค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.))  ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  ยกร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

  

 

 

 

เรื่องที่ 4  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
5.1 การปรับหลักสูตร  
     พร้อมกระบวนการจัดการเรียน 
     การสอน และการประเมิน 
     เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
     เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 
 

 

1.ปรับปรุงหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ให้มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก 
   ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 

สกศ. สพฐ. กอปศ. 

2.พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ 
   และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระท่ีสอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
   และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่  

สพฐ. สป. สอศ. 
สกอ. สช. 

อปท. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

3.สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  
 

สพฐ. สอศ. สป. สช. อปท. และหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

4.จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  สพฐ. สอศ. สป. สช. 
กศน. 

อปท. และหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

5.ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency -based  
   curriculum) 

สพฐ.  สถาบันหลักสูตรฯและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.การนิเทศ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นระยะ  สถาบันหลักสูตรฯ 
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง 
     คุณธรรมและจริยธรรม 

1. จัดท าข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
    และจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
2.ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

สป. สพฐ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.จัดท าจรรยาบรรณ (Code of conduct)  ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
   ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

สป. สพฐ. สคบศ.  

4.จัดท าข้อก าหนดคุณภาพการศึกษา ที่บูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   ไว้เป็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตามความเหมาะสมของประเภท  
   ระดับ และบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

สกศ. สมศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.จัดให้มีระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform เพ่ือเผยแพร่ 
   แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งในระบบการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระบบ และการศึกษา 
   ตามอัธยาศัย ตลอดจนส่งเสริมและขยายผลน าไปปฏิบัติในวงกว้าง 

ศธ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เร่ืองที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
5.3 การประเมินคุณภาพการจัด 
     การศึกษาระดับชาติและระบบ 
     คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 

1.จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการปรับการทดสอบระดับชาติ  
 

สพฐ. สช. สทศ.  และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 

2.จัดท าข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
   และประกาศใช้ 

สพฐ.สกอ. สช. สอศ. อปท. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบ 
     การศึกษา 

1.จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่านการประกันคุณภาพ การประเมิน 
   คุณภาพ และการรับรองคุณภาพ  

สพฐ. สช. สอศ. สมศ. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

2.ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก าหนดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาส าหรับ 
   การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษานาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   การจัดการศึกษา  

สพฐ.สช. กศน. สอศ. สมศ. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

3.จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

สพฐ.สช. กศน. สอศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.5  ระบบความปลอดภัยและระบบ 
      สวัสดิการของผู้เรียน 

1.จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องนิยาม ขอบเขต  
   แนวทางหรือมาตรการ การติดตามประเมินผล และหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 กอปศ. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อให้ครู ผู้เรียน 
   และผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการคุ้มครองผู้เรียน 
   ในสถานศึกษา 
4.จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษา 
   ทุกสังกัดทั่วประเทศ 
5.ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน 

สป. สพฐ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เร่ืองที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
5.6 การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง 
     ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     ของประเทศ 

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน 
                 และประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานท า 
     1.จัดท าข้อเสนอว่าด้วยระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ โดยมีการปรับ 
        ฐานเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐและเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ 

 
 
สอศ. 

 
 
ส านักงาน ก.พ. 

     2.มีระบบเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายส าหรับอาชีวศึกษาในสาขาที่ก าหนดฯ เพ่ือจูงใจให้เด็กสายสามัญ 
        มาเรียนสายอาชีพ และให้ผู้เรียนกลับมาเป็นครูอาชีวศึกษา โดยมีการให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
        อาชีวศึกษาในสาขาขาดแคลนและสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ 

สอศ.  

     3.จูงใจผู้เรียนโดยใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
        ทางการศึกษา 

สอศ. กยศ. 
กสศ. 

     4.ปรับภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษา สอศ. ภาคเอกชน 
     5.ปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นฯ สอศ.  
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซ้าซ้อน 
                 กับปัญญาประดิษฐ์ หรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานใน 
                 สถานประกอบการ 
     1.เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝึกงาน และระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
สอศ. 

 

     2.จัดตั้ง Training Center และ Mobility Training Center ในลักษณะ PPP (Public Private  
        Partnership) เพ่ือใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
        พนักงานในสถานประกอบการ ครูอาชีวศึกษา ในสาขาช่างพ้ืนฐาน สาขาเกษตรกรรมและเทคโนโลยี 
        ทางการเกษตร และระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพื่อการปฏิบัติงาน ในแต่ละภูมิภาคที่สามารถใช้ 
        ประโยชน์ร่วมกันได้ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สอศ. ภำคเอกชน 

     3.ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษานอกระบบ ส าหรับกลุ่มแรงงาน และกลุ่มคนพิการ สอศ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถท่ีจะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
     1.สนับสนุนให้สถานศึกษา/นักศึกษาหารายได้ด้วยตนเอง 
     2.ปลูกฝังและสร้างทักษะพ้ืนฐานในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 
สอศ. 

 

     3.จัดหาแหล่งเงินทุน หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา สอศ. ธนาคารของรัฐ 
 

เร่ืองที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับ 
     คุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถ 
     ในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และ 
     ธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

1.จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.พัฒนาระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาการ ภายใต้ความรับผิด  
   รับชอบด้านการงบประมาณ และหลักธรรมาภิบาล 
3.พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลง 
   ในศตวรรษท่ี 21 

สกอ. หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

4.ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ 
   และกลไกของประเทศในการพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรม 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ ในการจัด 
   หลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
   การแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัย 
   ให้แก่องค์กรภาคเอกชน 

ศธ. สกอ. หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

5.8 การจัดตั้งสถาบันหลักสูตร 
     และการเรียนรู้แห่งชาติ 

1.ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ ศธ. กอปศ.  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติด าเนินการตามภารกิจ ศธ. สถาบันหลักสูตรฯ  
และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 

3.นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และผลการเรียนรู้ 
  ของผู้เรียน 

สพฐ. สช. สถาบันหลักสูตร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เร่ืองที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระ 
     ในการบริหารและจัดการศึกษา 

1.การจัดท าร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ งบประมาณ 
   บุคคล และบริหารทั่วไป จ านวน 2 ฉบับ) 

สกศ. สป. สพฐ.  

2.ขับเคลื่อนสถานศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.  
6.2 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 1.ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

   และการบริหารงานของโรงเรียน 
สกศ. สพฐ.  

2.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในพ้ืนที่นวัตกรรม สพฐ.  
6.3 การปรับปรุงโครงสร้าง 
     ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดท าข้อเสนอ การปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอ านาจที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา 
แห่งชาติฉบับใหม่ 

สกศ. สป. สพฐ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 6  การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบใน ศธ. ผู้รับผิดชอบอ่ืนๆ 
7.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล 
     ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย 
     ดิจิทัลแห่งชาติ 

1.จัดท าข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานน าสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีอยู่  
   ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และรายงานผลต่อ กอปศ. 

ศธ. กอปศ. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

2.น าผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวลและด าเนินการผูกรวมและน ามาพัฒนาโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  

สพฐ. สกอ. สอศ. 
สช. กศน. 

กสทช. มูลนิธิทางไกล
ผ่านดาวเทียม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลโดยการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) สพฐ. สป. สกอ. สช. 
กศน. 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
     เพ่ือการศึกษา  
     (Big Data for Education) 

1.จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) 
2.จัดท ากฏหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

สกศ. สพฐ. สอศ. 
สป. สช.  

กทม. วธ. มท. สธ. 
กก. ตร. พม. ดท. กห. 

7.3 การพัฒนาความเป็นพลเมือง 
     ดิจิทัล (digital citizenship) 
     ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล  
     (digital literacy) ความฉลาดรู้ 
     สารสนเทศ (information literacy)  
     ความฉลาดรู้สื่อ(media literacy) 
     เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning 
     how to learn) ในการเรียนรู้ 
     ตลอดชวีิตตลอดจนการมีพฤติกรรม  
     ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท  
     จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและ 
     การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

1.การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  
2.มีการเสริมสร้างสรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ 
3.มีการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย  

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

 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เร่ืองที่ 7  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดจิิทัล 


