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ผูว่้าราชการจงัหวดั กบัการ

สนบัสนุนงานดา้นการศึกษา

1. โครงสรา้ง



คณะกรรมการขบัเคลืMอนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค

คณะกรรมการ
การศึกษาจงัหวดั 

(กศจ.) สาํนักงานศึกษาธิการจงัหวัด (ศธจ.) (๗๗ จงัหวดั)

สาํนกังานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ (ศธภ.) (๑๘ แห่ง)

สถานศึกษา
กศน. 

สถานศึกษา
กศน. 

ผูเ้รียน

สถานศึกษา
ประถมศึกษา
สถานศึกษา

ประถมศึกษา

ผูเ้รียน

สถานศึกษา
เอกชน

สถานศึกษา
เอกชน

ผูเ้รียน

สถานศึกษา
การศึกษา

พิเศษ

สถานศึกษา
การศึกษา

พิเศษ
ผูเ้รียน

สถานศึกษา
อาชีวศึกษา
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา

ผูเ้รียน

สถานศึกษา
มธัยมศึกษา
สถานศึกษา
มธัยมศึกษา

ผูเ้รียน

ส่ว
นก

ลา
ง

ภา
ค

จงั
หว

ดั
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

องคก์ารมหาชน

หน่วยงานในกาํกบั

สาํนักงานรฐัมนตรี

สพฐ. สอศ.

รฐั เอกชน

สกอ.

รฐั เอกชน

สาํนกัปลดั สกศ.

ก.ค.ศ. กศน.สช.

สถานศึกษา
ปฐมวัย

สถานศึกษา
ปฐมวัย

ผูเ้รียน

สพป. 
๑๘๓ เขต

สพม. 
๔๒ เขต
สพม. 

๔๒ เขต

รร.สงักดั
อปท.

รร.สงักดั
ตชด.

รร.สงักดั
กทม.



ผูว่้าราชการจงัหวดั กบัการ

สนบัสนุนงานดา้นการศึกษา

2. องคป์ระกอบ และอาํนาจหนา้ทีM



คณะกรรมการขบัเคลืMอนการปฏิรูปการศึกษา
ของ ศธ. ในภูมิภาค

องคป์ระกอบ
รมว.ศธ.    ประธานคณะกรรมการ
รมช.ศธ.    รองประธานคณะกรรมการ
รมช.ศธ.     รองประธานคณะกรรมการ
เลขา สกอ. กรรมการ
เลขา สอศ.  กรรมการ
เลขา สพฐ. กรรมการ
เลขา สกศ. กรรมการ
ปลดั ศธ.   กรรมการและเลขานุการ

อาํนาจหนา้ทีM
• กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในระดบัภูมิภาคหรือจงัหวดั
• วางแผนงานบริหารบุคคลของ ศธ.  ในระดบัภูมิภาคหรือ

จงัหวดั
• จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานของ ศธ. ในระดบัภูมิภาค

หรือจงัหวดั
• แต่งตัeง โอน ยา้ย สั Mงใหห้ยุดปฏิบตัิหนา้ทีM ใหพ้น้ตาํแหน่ง 

สาํหรบั ผอ.สถานศึกษา/ ผอ.เขตพืe นทีM/ ผูป้ฏิบตัิงานใน
หน่วยงาน ศธ. ในระดบัภูมิภาคหรือจงัหวดั ทัeงนีe  ตามประเภท
หรือระดบัตาํแหน่งทีM รมว.ศธ.กาํหนด
• แต่งตัeงคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานไดต้ามความจาํเป็น
• เชิญและเรียกเอกสารจาก ผูป้ฏิบตัิงานในหน่วยงานรฐั

หรือบุคคลทีMเกีMยวขอ้งมาสอบถามขอ้เท็จจริงเพืMอ
ประกอบการพิจารณา

* ใหยุ้บเลิก คณะกรรมการเขตพืe นทีMการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพืe นทีMการศึกษา 
  และ โอนอาํนาจหนา้ทีMไปเป็นของ กศจ.ของจงัหวดันัeนๆ
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คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั (กศจ.)
..องคป์ระกอบ..

• ผูว่้าราชการจงัหวดั หรอื รองฯ ทีMไดร้บัมอบหมาย ประธาน 
• ศึกษาธิการภาคในพืe นทีM รองประธาน
• ผูแ้ทน สพฐ., สกอ., สอศ., กศน., สช., ก.ค.ศ. กรรมการ
• ท่องเทีMยวและกีฬาจงัหวดั กรรมการ
• ทอ้งถิMนจงัหวัด กรรมการ
• ประธานสภาอุตสาหกรรม กรรมการ
• ประธานหอการคา้จงัหวัด กรรมการ
• ผูอ้าํนวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัด กรรมการ
• วฒันธรรมจงัหวัด กรรมการ
• ผูแ้ทนภาคประชาชนในทอ้งถิMน  จาํนวน ๒ คน กรรมการ
   (รมว.ศธ.แตง่ตัeงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขบัเคลืMอนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค)
• ผูแ้ทนขา้ราชการครูในทอ้งถิMน จาํนวน  ๒ คน กรรมการ
    (รมว.ศธ.แต่งตัeงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขบัเคลืMอนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค)
• ผูท้รงคุณวุฒิ รมว.ศธ.แต่งตัeง ไม่เกิน ๓ คน กรรมการ
• ศึกษาธิการจงัหวัด  กรรมการและเลขานุการ

(รวมไม่เกิน ๒๒  คน)
* สาํหรบั กทม. ใหค้ณะกรรมการขบัเคลืMอนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค ทาํหนา้ทีMเป็น กศจ.
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อาํนาจหนา้ทีM 
คณะกรรมการเขตพืe นทีMการศึกษา

กศจ. จึงมีอาํนาจและหนา้ทีMของคณะกรรมการเขตพืe นทีMการศึกษา ตามมาตรา 38 
วรรคหนึMง แห่ง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีMแกไ้ขเพิMมเติม และ
ตามมาตรา 36 วรรคหนึMง แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และทีMแกไ้ขเพิMมเติม ดงันีe

• การกาํกบัดูแล จดัตัeง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขัeนพืe นฐานในเขตพืe นทีM
การศึกษา 
• ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพืe นทีMการศึกษา
• ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิMน ใหส้ามารถจดัการศึกษา

สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา
• ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน 

องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอืMนทีMจดัการศึกษาในรูปแบบทีMหลากหลายในเขตพืe นทีM
การศึกษา 

และปฏิบตัิหนา้ทีMอืMนทีMเกีMยวขอ้งกบัอาํนาจหนา้ทีMทีMระบุไวข้า้งตน้ 
ทัeงนีe  ตามทีMกาํหนดในกฎกระทรวง

คาํสั Mงคสช.
ทีM 10/2559 

ลว 21 มี.ค.59
------------
ทีMกาํหนดใหยุ้บเลิก
คณะกรรมการ
เขตพืe นทีMการศึกษา
และใหโ้อนอาํนาจ
หนา้ทีMของ
คณะกรรมการ
เขตพืe นทีMการศึกษา
ของแตล่ะเขตพืe นทีM
การศึกษาตาม
กฎหมายว่าดว้ย
การศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ 
ไปเป็นอาํนาจ
หนา้ทีMของ กศจ. 
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คาํสั Mงคสช.
ทีM 10/2559 

ลว 21 มี.ค.59
------------
กาํหนดให้
โอนอาํนาจหนา้ทีM
ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพืe นทีMการศึกษา
ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
ไปเป็นอาํนาจ
หนา้ทีMของ กศจ.

อาํนาจหนา้ทีM 
 อ.ก.ค.ศ. เขตพืe นทีM(เดิม)

       กศจ. จึงมีอาํนาจหนา้ทีM ตามอาํนาจหนา้ทีMของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืe นทีMการศึกษาตามมาตรา 23 แห่ง
พรบ. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีMแกไ้ขเพิMมเตมิ ดงันีe  
1)พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาํหรบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืe นทีM
การศึกษา รวมทัeงการกาํหนดจานวนและอตัราตาํแหน่งและเกลีMยอตัรากาํลงั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีM ก.ค.ศ. กาํหนด
2)พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการบรรจุและแตง่ตัeงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืe นทีMการศึกษา 
3)ใหค้วามเห็นชอบเกีMยวกบัการพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพืe นทีMการศึกษา และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืe นทีMการศึกษา
4)พิจารณาเกีMยวกบัเรืMองการดาํเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ ์และการรอ้งทุกขต์ามทีM
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัินีe  
5)ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสรา้งขวญักาํลงัใจ การปกป้องคุม้ครองระบบคุณธรรม    
การจดัสวสัดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรตขิา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขต
พืe นทีMการศึกษา 
6)กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพืe นทีMการศึกษา 
7)จดัทาํและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพืe นทีMการศึกษา
8)จดัทาํรายงานประจาํปีทีMเกีMยวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาเพืMอเสนอ ก.ค.ศ. 
9)พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเรืMองการบริหารงานบุคคลในเขตพืe นทีMการศึกษาทีMไม่อยู่ในอาํนาจและหนา้ทีM
ของผูบ้ริหารของหน่วยงานการศึกษา 
10)ปฏิบตัิหนา้ทีMอืMนตามทีMบญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัินีe  กฎหมายอืMน หรือตามทีM ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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• กาํหนดยุทธศาสตรแ์นวทางการจดัการศึกษาในจงัหวดั
• พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนการพฒันาการศึกษาของจงัหวดั
• พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบกรอบการประเมินผลหน่วยงานและสถานศึกษาใน

จงัหวดั
• เสนอความเห็นการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาในจงัหวดัต่อ

คณะกรรมการขบัเคลืMอนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค
• ประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสงักดั ศธ. ในจงัหวดั
• วางแผนการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะจดัสรรงบประมาณใหส้ถานศึกษา
• เสนอคณะกรรมการขบัเคลืMอนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาคเพืMอแตง่ตัeง

คณะอนุกรรมการและคณะทาํงานเพืMอช่วยเหลืองาน กศจ.
• ปฏิบตัิหนา้ทีMอืMนตามทีMกฎหมายกาํหนด หรือ ศธ.มอบหมาย

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั (กศจ.)
..อาํนาจหนา้ทีM..
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คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั (อกศจ.)
...องคป์ระกอบ...

• บุคคลซึMง กศจ. แตง่ตัeง ประธานอนุกรรมการ 
• บุคคลซึMง กศจ. แตง่ตัeง ๒ คน อนุกรรมการ
• ผอ.เขตพืe นทีMการศึกษา   อนุกรรมการ

หรือ ผอ.สถานศึกษา ๒ คน (กศจ.แต่งตัeง)

• ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวนไม่เกิน ๓ คน (กศจ.แต่งตัeง) อนุกรรมการ
• ศึกษาธิการจงัหวดั เป็นอนุกรรมการ

และเลขานุการ
(รวมไม่เกิน ๙  คน)
* คณะกรรมการขบัเคลืMอนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค 

  เป็นผูมี้อาํนาจในการแตง่ตัeง อกศจ.
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สาํนกังานศึกษาธิการภาค (๑๘ แห่ง)
(ใหย้กเลิกการจดัตัeงสาํนกังานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ เดิม)

องคป์ระกอบ (* รมว.ศธ.เป็นผูแ้ต่งตัeงตามทีM ปลดั ศธ. เสนอ)
•ศึกษาธิการภาค เป็นผูบ้งัคบับญัชา 
•อาจมีรองศึกษาธิการภาค ไม่เกิน ๑ คน

อาํนาจหนา้ทีM
•กาํหนดยุทธศาสตรภ์าคใหส้อดคลอ้งทิศทางการพฒันาประเทศ 
ยุทธศาสตร ์ศธ. และยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวัด
•สนับสนุนงานวิชาการ การวิจยัพฒันาในพืe นทีM
•กาํกบัดแูลสาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดัในพืe นทีM
•สนับสนุนการตรวจราชการ ประเมินผลงานตามนโยบาย ศธ.
•ประสานการบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
•เป็นผูแ้ทน ศธ.ในระดบัภาคหรือกลุม่จงัหวัด
•ปฏิบตัิงานร่วมกบัหน่วยงานอืMนทีMเกีMยวขอ้ง
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สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั (๗๗ จงัหวดั)

องคป์ระกอบ (*ปลดั.ศธ.เป็นผูแ้ต่งตัeงจากขา้ราชการใน ศธ.)
•ศึกษาธิการจงัหวดั เป็นผูบ้งัคบับญัชา 
•อาจมีรองศึกษาธิการจงัหวดั ไม่เกิน ๑ คน

อาํนาจหนา้ทีM
•รบัผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการศึกษาจงัหวัด(กศจ.)
•สนับสนุนงานวิชาการในระดบัจงัหวัด
•กาํกบัดแูลหน่วยงานและสถานศึกษาในพืe นทีM
•จดัทาํกรอบการประเมินการปฏิบตัิงานของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในจงัหวัด
•ปฏิบตัิภารกิจตามนโยบาย ศธ.

* ใหโ้อนอาํนาจของ ผอ.สพป. และ สพม. ทีMเกีMยวกบั อ.ก.ค.ศ.เขตพืe นทีMการศึกษา  ไปเป็นอาํนาจหนา้ทีMของศึกษาธิการจงัหวดั
* ใหโ้อนกิจการ ทรพัยสิ์น งบประมาณ บุคลากร อตัรากาํลงัของ ศึกษาธิการภาค ๑-๑๓(เดิม) ไปเป็นของศึกษาธิการภาคทีMจดัตัeงขึe นใหม่
* ให ้สพป.เขต ๑ ในจงัหวดัทาํหนา้ทีMเป็นสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัไปพลางก่อน
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ผูว่้าราชการจงัหวดั กบัการ

สนบัสนุนงานดา้นการศึกษา

3. ประเด็นสาํคญัในการดาํเนินงาน



ประเด็นสาํคญัในการดาํเนินงาน (1)

การบริหารบุคคล (เดิม)
 - มีขอ้ครหาการรบัผลประโยชนโ์ดยมิชอบ ในกรณีแต่งตัeงโยกยา้ย

- การโยกยา้ยไม่เป็นธรรม
แนวโนม้ 
• ขจดัการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
• การแต่งตัeง โยกยา้ย เพืMอประโยชนก์ารจดัการศึกษาเป็นหลกั

คณะกรรมการประพฤตมิิชอบ
 - บุคคลในแวดวงเดิม เขา้มามีส่วนรว่มใน กศจ.

แนวโนม้
• ไม่ปิดกัeนบุคคลในแวดวงเดิม แตต่อ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดขอ้ครหาขึe นอีก
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ประเด็นสาํคญัในการดาํเนินงาน (2)

กศจ. มีคณะกรรมการทีMไม่มีความรูด้า้นการศึกษาอยา่งแทจ้ริง
 - บุคคลใน กศจ. มาจากแวดวงอืMนๆ

แนวโนม้
• การศึกษาในจงัหวดัเป็นหนา้ทีMของทุกภาคส่วน

การบรหิารบุคคล (ใหม่)
 - การเกลีMยอตัรากาํลงั

แนวโนม้
• ชุมชนโรงเรียน เลือกครู/ ผอ.
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ผูว่้าราชการจงัหวดั กบัการ

สนบัสนุนงานดา้นการศึกษา

4. จดุเนน้ 6 ยุทธศาสตร ์กระทรวงศึกษาธิการ



3. การทดสอบ
การประเมิน
การประกนั
คุณภาพและ
การพฒันา
มาตรฐาน
การศึกษา

6. การบริหาร
จดัการ

2.การผลิต
และ
พฒันาครู

1. หลกัสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู ้

จุดเนน้ 6 ยุทธศาสตร ์กระทรวงศึกษาธิการ

5. ICT เพืMอ
การศึกษา

การปฏิรูป
การศึกษา

4. ผลิต พฒันากาํลงัคนและ
งานวิจยั ทีMสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของการพฒันาประเทศ



เด็กเครียด
ปฏิรูปหลักสูตร(สพฐ.อาชีวศึกษา)

ทวิศึกษา

หลักสูตร
และกระบวน

การเรียน
การสอน

ปรับปรุงโครงสราง
เวลาเรียน

ลดสาระการเรียนรู

ปรับหลักสูตร กศ.
ขั้นพื้นฐาน

 ใชกระบวนการ BBL

STEM Education

เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห
และใชกระบวนการ
ตัดสินใจ

พัฒนาระบบแนะแนว
(แนะแนวอาชีวะใน สพฐ.)

ตั้งกรมวิชาการ

ค.ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู

กระบวนการการ
เรียนรู

 

เด็กสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ไมได

เด็กขาดการฝกคิด
วิเคราะห

สรางเสนทางเลือก
เพื่อการประกอบอาชีพ

เด็กขาดทักษะใน
การแสวงหาความรู

การเรียน
ภาษาอังกฤษยัง
ขาดมาตรฐาน

 

ไมตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ

สื่อสรางความตระหนัก

นักศึกษาตองประเมินภาษาอังกฤษ
กอนจบการศึกษา

ยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

เด็กเรียนเยอะ

เด็กไมมีความสุข
กับการเรียน/
ผลสัมฤทธิ์ต่ํา

จัดทํามาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในแตละชวงชั้น

เนื้อหาสาระเยอะ/
ซ้ําซอน

เนื้อหาไมสอดคลอง
กับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง

ขาดการปรับปรุง

เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว

สังคม
ขาดภูมิตานทาน

ปลูกฝงเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม

โรงเรียนคุณธรรม

Training for trainers

Boot-camp

เด็กอานไมออก
เขียนไมได

ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุ
รักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

โครงการธนาคารขยะ
และการคัดแยกขยะ

เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหนร.และสถานศึกษา
ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

โครงการเฝาระวังและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

= โครงการท่ีกําลังผลักดันใหเกิดขึ้น

= โครงการท่ีดําเนินการแลวและ
   มีผลสัมฤทธิ์บางสวนแลว
= โครงการท่ีเริ่มตน ดําเนินการ

DLTV

1
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การ
ผลิต
และ

พัฒนา
ครู

ครูบางสวน
ไมเกง

ครูบางสวน
ไมเกง

ครูไมครบชั้น 
สอนไมตรงเอก

ภาระงานเยอะ

ครูขาดขวัญ
และกําลังใจ

ไมมีองคความรู

ขาดเทคนิค
การสอน

พัฒนากระบวนการผลิต คัดสรร
คนเกง คนดีเปนครู

ทุนคุรุทายาท
สนับสนุนทุนเรียน
ครูระดับอุดมศึกษา

ขาดแคลนครู
สาขาเฉพาะ

ครูกระจุกตัวอยูใน
เมือง/ร.ร.ใหญ

พัฒนาครูใหเปน facilitator 
Coaching และ Motivator

ราชภัฎเปนเลิศ (ดานครู)เปดโอกาสใหคนเกงสาขาวิชา
เฉพาะเปนครู

ปรับกฎ ระเบียบ
เรื่องใบประกอบวิชาชีพ

ใหสามารถโอนยายขามเขตได 
หรือสรางแรงจูงใจในการยาย

การอบรม
และการพัฒนา

การปฏิบัติงานที่ไม
เกี่ยวกับการสอน

สรางระบบการพัฒนา/อบรมครู
ที่ใชเวลานอกเหนือเวลาสอน

ทํางานตามสั่งของผูใหญ

ลดภาระการรายงาน 
ทําเอกสารสําหรับการประเมิน 
การประกัน
ภายในภายนอก

ปญหาหนี้

ขาดสวัสดิการ

กําหนดใหพัฒนาครู
เฉพาะชวงปดภาคเรียน

จับกลุมสถานศึกษา

ปรับปรุงเกณฑ
การประเมินวิทยฐานะ

สรางวินัยในการใชเงิน

ปรับปรุงบานพักครูที่ทรุดโทรม
หรือไมปลอดภัย

มาตรการในการแกปญหา
หนี้สินครู

เรงปรับปรุงบานพักครู

ปรับหลักเกณฑการโอนยาย

มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง

ครูไมครบชั้น

ใชระบบชวยสอน

ความกาวหนา
ในอาชีพ ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล

โครงการจางครูผูทรงคุณคา 
(ครูเกษียณ)

DLTV

พัฒนาระบบนิเทศ
ครูบางสวนสอนแต
อธิบาย
หนาหองเรียน

2
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สรางภาระใหครู

การทดสอบ
การประเมิน
การประกัน
คุณภาพและ
การพัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษา

ระบบการประเมินตองเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานของครู

 สรางTrainers
ดานการประเมินคุณภาพ

 สรางกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน

พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา
ที่เปนมาตรฐานระดับชาติ

ระบบ
การศึกษาตอ
ในแตละระดับ

การประเมินไมตอบ
โจทยเร่ืองทักษะ 
ความรู ความสามารถ
ของผูเรียนและ
สมรรถนะตามที่
หลักสูตรกําหนด

สามารถเลื่อนชั้นได
ทั้งที่ไมผานเกณฑ

พัฒนาระบบการทดสอบ วัด 
ประเมิน และเทียบโอน

ระบบรับตรง/การเก็บ
สะสมหนวยกิต
ในขณะที่ยังไมจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน
หรือซ้ําชั้นในชั้น ป.3 ป.6
 และ ม.3

การประเมิน
สถานศึกษา

ประเมินครู

ผูเรียน

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียน

ประเมินวิทยฐานะให
สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สรางเครื่องมือ ระบบและ
วิธีการประเมิน/ประกันคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพ 
ผูประเมิน/ประกัน
คุณภาพ

พัฒนาระบบICTเพื่อการทดสอบ
และประเมินผล

ตัวชี้วัด
มีจํานวนมาก

ปรับปรุงการ
ประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

การประเมินภายใน
ภายนอกไม
สอดคลองกัน

กําหนดตัวชี้วัดใหม
ตั้งคณะกรรมการรวม
(สมศ.กับศธ)

ไมนําผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนมาเปนตัวชี้วัด
หลักในการเลื่อน
วิทยฐานะและ
พิจารณาความดี
ความชอบ

กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาสรางระบบการสงตอ/

คัดเลือกเพื่อศึกษาในแต
ละชวงชั้นที่มี
ประสิทธิภาพ3
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ขาดกําลัง
แรงงานสาย
วิชาชีพ

คนเรียนนอย

จบแลวมีงานทํา

สรางคานิยมอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาเปนเลิศ

ทวิภาคี 

การผลิต 
พัฒนา

กําลังคนและ
งานวิจัย 

ที่สอดคลองกับ
ความตองการ
ของการพัฒนา

ประเทศ

มีความกาวหนาในอาชีพ

มีความปลอดภัย

สรางคานิยม

สรางทัศนคติเชิงบวกใหกับ
ผูปกครอง

 อาชีวศึกษาไทยเปน Hub ASEAN

 มหาวิทยาลัยเปดปริญญาตรี
ในสายวิชาชีพ

เปดหลักสูตรที่เปนไปตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน

พัฒนาทักษะอาชีพใหตรงตาม
ความตองการตลาดแรงงาน

ปรับเกณฑการสรรหา
และบรรจุครูสายวิชาชีพ

เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา

การใหทุนศึกษาดานวิชาชีพTTS

ทวิศึกษา 

ประกอบการ

มาตรฐานฝมือ
ยังไมเปนที่
ยอมรับจาก
สถาน
ประกอบการ

สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะ
ดานใหกับสถานศึกษา

 

คนจบปริญญา
ตกงาน

สื่ออุปกรณ
ไมทันสมัย

เปดโอกาสใหบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะมาเปนครู
อาชีวศึกษา

ขาดแคลนครูใน
สาขาเฉพาะ

อุดมศึกษาเปนเลิศ
คุณภาพ

การผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาที่ไม
เปนไปตามความ
ตองการของ
ประเทศ ทั้งในเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ

กําหนดบทบาทของ
สถานศึกษาในการผลิต
นักศึกษาใหชัดเจน

 

บัณฑิตที่จบไมมี
ศักยภาพ

ใหทุนกูยืมในสาขาที่ขาดแคลน

สอนภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษาอาชีวะที่จบไปแลว

สงเสริมทักษะจําเปนสําหรับ
การทํางานควบคูกับวิชาการ

งานวิจัย
ไมสามารถ
นําไปใชงานได
จริง

 
ขาดคุณภาพ
 
ไมตอบรับกับการ
พัฒนาประเทศ

สงเสริมงานวิจัยที่นําไปใช
งานไดจริง ค.วิจัยเชิงบูรณาการ

อาชีวศึกษาสูสากล
สถาบันอาชีวไทยจีน ไทยญี่ปุน 
ไทยเกาหลี/MOU

 

ขาดฐานขอมูล
Demand/Supply

หลักสูตร
ไมสอดคลองกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป

4 คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ
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โครงสราง
พื้นฐาน

ICT
เพื่อ

การศึกษา

 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระ/
องคความรู

 ไมทั่วถึง

บูรณาการ ICT 
ทั้งดาน 
Content 
Network และ 
MIS ภายใน
กระทรวง
ศึกษาธิการ

ระบบฐานขอมูล

 ทับซอน

 ขาดความเสถียร

 ขาดการบูรณาการ

 ไมทันสมัย

 ไมไดนําขอมูลมาใช
ในการตัดสินใจ

 ความหลากหลาย
ของระบบจัดเก็บ

 ผลิตแตไมเผยแพร
และนําไปใช

 จัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน

 บูรณาการงบประมาณ ICT

ประสานความ
รวมมือ ICT กับ
หนวยงาน
ภายนอกท้ังดาน 
Content 
Network และ 
MIS

 DLTV/DLIT/ETV

มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย

5
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ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

การ
บริหาร
จัดการ

 ระบบคูปองเพื่อการศึกษา

ยุบรวมบูรณาการกับ
หนวยงานอื่นเพ่ือการบริหาร
จัดการในพื้นที่

ปรับระบบการบริหาร
งบประมาณใหเหมาะสม

จัดกลุม Cluster

ระบบ
งบประมาณ
ที่ไมสอดคลอง
ตอการ
ดําเนินงาน

ปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหการ
บริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

 

มีหนวยรอง
จํานวนมาก

การจัดสรรงบประมาณ
แบบรายหัวมี
ผลกระทบตอโรงเรียน
ขนาดเล็ก แกไขปญหางบประมาณ

รายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก

ปรับโครงสราง 

การกํากับดูแล
ขาด
ประสิทธิภาพ

 

ไมมีหนวยงาน
กํากับในภูมิภาค

การกระจาย
อํานาจ

กระจายอํานาจจน
ไมสามารถควบคุมได

ปรับปรุงกฎ ระเบียบท่ีทําให
สามารถกํากับและติดตามได

ปรับปรุงระเบียบในการเขาสู
ตําแหนง และความกาวหนาใน
ตําแหนงของผูบริหารในพื้นที่

ขาดการ
บูรณาการ

 
การดําเนินงาน
ระหวางองคกรหลัก
ในกระทรวงขาด
ประสิทธิภาพสงผลตอ
การปฏิบัติงานทั้ง
ระบบ

 
ขาดธรรมาภิบาลใน
การใชอํานาจหนาที่

 
ใชงบประมาณ
ในดานที่ไมเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอผูเรียน

ใชงบประมาณเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณา
จากการดําเนินงานที่เปนไปตาม

กรอบการปฏิรูปการศึกษา

ปรับระบบการบริหารงานใหมี
ความคลองตัว บูรณาการการ
ทํางานไดอยางครอบคลุม

6
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษา
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ผูว่้าราชการจงัหวดั กบัการ

สนบัสนุนงานดา้นการศึกษา

5. การขบัเคลืMอนภารกิจเรง่ดว่นตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา



การขบัเคลืMอนภารกิจเรง่ดว่นตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา

• ลดเวลาเรียน เพิMมเวลารู ้
• คืนครูสู่หอ้งเรียน

- ครูครบชัeน/ครูตรงสาขา/จาํนวนนักเรียนต่อหอ้ง 
(โดยการบริหารจดัการ [ค.คืนครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน])

- ลดภาระครู
• การผลิตและพฒันาครู

- โครงการผลิตครูเพืMอพฒันาทอ้งถิMน
- ป.บณัฑิต
- การอบรมครูออนไลน ์TEPE

• การจดัการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา
• ยกระดบัความรูภ้าษาองักฤษ
• การอ่านออกเขียนไดข้องนักเรียน
• ทวิภาคี/ทวิศึกษา
• อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
• โครงการประชารฐั (ดา้นยกระดบัคุณภาพวิชาชีพ และ ดา้นการศึกษาพืe นฐานและพฒันาผูน้าํ)
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