
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 
 

การปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบ โดยศึกษาประเด็นปญหาหลักใน
การศึกษาและการเรียนรูที่ยึดโยงกัน และเนนการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบ มิใชเพียงจุดใด
จุดหน่ึงที่แยกจากกันตั้งแตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู เพ่ือพัฒนาคนไทยยุค
ใหม ปรับกระบวนทัศนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค พัฒนา
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู โดยการสราง
ครูยุคใหมที่มีความรู ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม เขามาเปนครู คณาจารย และ
ปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพคลองตัว เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ
สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

ในการนี้จําเปนตองมีกลไกหรือหนวยงานท่ีวิเคราะหปญหาของระบบการศึกษาและ
เรียนรู และเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ฯลฯ ของประเทศ และเสนอ
แนวทางปฏิรูประบบอยางเปนขั้นตอน โดยกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู
ที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนได ส่ีประการหลัก ดวยกันดังน้ี 

๑. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรู ตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวย
ตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด 
วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม สามารถทํางานเปนกลุมไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม มีจิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง 
สามารถกาวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ แข็งแรง เปนกําลังคนที่มีคุณภาพ    มี
ทักษะความรูพ้ืนฐานที่จําเปน มีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีโอกาสเรียนรูอยางเทาเทียม เสมอภาค จึงกําหนดแนวทางการปฏิรูป
ดังน้ี 

๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู 
เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู ในทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาที่ไดมาตรฐานตามเกณฑจึงควรเรงดําเนินการ ดังน้ี 
มาตรการหลัก : 
๑) จัดใหมีระบบการศึกษาเรียนรูและวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่เปน

มาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันโดยใหมีการวัดผลระดับชาติในชั้นปสุดทายของแตละชวงชั้น 
และนําผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน สวนชั้นปที่เหลือใหเปนการวัดผลระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สวนในระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาใหมีผลระดับชาติเม่ือจบหลักสูตร 
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๒) แกปญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ดอย
คุณภาพ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ อยางมีประสิทธิภาพ 

๓) สงเสริมบทบาทของครอบครัว และสรางความเขมแข็งของครอบครัว ในการ
พัฒนาการเรียนรูของบุตรหลาน ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

มาตรการ : 
๔) พัฒนาและเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยกอนเขาเรียนประถมศึกษา 

โดยเฉพาะการใหความรูแกพอแม ผูปกครอง รวมทั้งผูเตรียมตัวเปนพอแม เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการตามวัยอยางมีคุณภาพ และมีความพรอมในการศึกษาและเรียนรูในระดับสูงขึ้น 

๕) จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดและประเมินผลทุก
ระดับและประเภทการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ทั้งรางกาย 
อารมณ สังคม สติปญญา ใหสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งจัดบริการการศึกษาและ
เรียนรูดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพพิเศษดานตางๆ 

๖) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท
และสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือนําผลมาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๗) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา ใหสามารถผลิตกําลังคนที่มีความรู 
ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
เปนกําลังคนฐานความรู ชางเทคนิคที่มีฝมือ และนักเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยการทํางานสอดคลองกับความตองการของผูใช 

๘) ปฏิรูปอุดมศึกษา โดยเนนการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ สนับสนุนการ
จัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจที่เปนจุดเนนตามความเชี่ยวชาญ และสรางเครือขาย
ระหวางกัน รวมทั้งเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและสังคมการเรียนรู การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตลอดจนพัฒนาการศึกษาศิลป
ศาสตร (Liberal arts education) ในฐานะโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู กําจัดการปลอมแปลง
คุณวุฒิและการซื้อปริญญาบัตร โดยมีมาตรการลงโทษทั้งบุคคลและสถาบันที่เก่ียวของ 

๙) สงเสริมการอนุรักษ และใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรู
ภาษาสากลเปนภาษาที่สองตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสนับสนุนการเรียนรูภาษาที่
สาม เชน ภาษาเพ่ือนบานในกลุมอาเซียน ภาษาที่สนใจ เปนตน 

๑๐) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเน้ือหาและวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือ
ชวยในการศึกษาเรียนรูทั้งในชั้นเรียนที่มีครูแนะนําและดวยตนเอง 

๑.๒ ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู 
ความสามารถ มาตรการหลัก : 
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๑) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualification 
Framework) เพ่ือการรับรองสมรรถนะ ความรู ความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับ 
/ ประเภทการศึกษาโดยเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification) เพ่ือการรับรอง
สมรรถนะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพและตามความตองการของ
ผูจางงาน และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระบบการจางงานและกําหนดเงินเดือน / 
คาตอบแทนตามสมรรถนะ เพ่ือจูงใจผูเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 

มาตรการ : 
๒) จัดการศึกษาและเรียนรูอาชีวศึกษา โดยเนนการปฏิบัติในสัดสวนมากกวา

ทฤษฎีและการเรียนรูงานอาชีพ ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝกงานให
มากขึ้นรวมทั้งสงเสริมการทํางานระหวางเรียน การพัฒนาระบบสะสมหนวยการเรียนทํานอง
ธนาคารหนวยกิต เพ่ือสงเสริมการเรียนควบคูกับการทํางาน 

๓) พัฒนาระบบเตรียมความพรอม และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให
ผูเรียนรูจักตนเองและสาขาอาชีพตางๆ ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ความถนัดและความตองการ 

๔) พัฒนาหลักสูตรฐานวิชาชีพตอยอดจากการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใหผูสําเร็จ
การศึกษามีทักษะ ความรูดานอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพไดหากไมศึกษาตอ รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู เพ่ือประกอบอาชีพอิสระ 

๕) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ใหสอดคลองกับการพัฒนากลุมจังหวัด และ
จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับตน (ปวช. ๓ ป) ระดับกลาง (ปวส. ๒ ป) และระดับเทคโนโลยี
เ ฉ พ า ะ ท า ง  (ป ริ ญ ญ า ต รี  
๒ – ๓ ป) ใหมีความตอเน่ืองเชื่อมโยงกัน เพ่ือผลิตกําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงาน 
โดยเนนความรวมมือกับสถานประกอบการ 

๖) สรางกลไกการวิจัยและถายทอดความรูและเทคโนโลยีระหวางภาคธุรกิจ
เอกชน สถานประกอบ กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

๗) กําหนดทิศทางความตองการกําลังคน และสรางระบบเครือขายความรวมมือ
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งสมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ / 
องคกรผูใชกําลังคน สถาบันการศึกษา / ผูผลิต 

๒. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ที่เปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพ
ที่มีคุณคา           มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจ
รักในวิชาชีพครูมาเปนครู คณาจารย            มีปริมาณครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอตามเกณฑ และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน 
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง  
มีสภาวิชาชีพที่เขมแข็งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย และ
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บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในอาชีพมีขวัญกําลังใจ อยูไดอยาง
ยั่งยืน จึงกําหนดแนวทางการปฏิรูป ดังน้ี 

 
 
 
 

๒.๑ การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลัก : 
๑) ปรับระบบการผลิต การคัดสรร คาตอบแทนและสวัสดิการ ใหสามารถดึงดูด

คนเกงและดี มีใจรักในวิชาชีพมาเปนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เชน มีระบบการ
ใหทุนการศึกษาแกผูเรียนดี มีใจรักมาเรียนครู และรับประกันบรรจุเปนขาราชการครูเม่ือสําเร็จ
การศึกษา หรือจัดใหนิสิต / นักศึกษา ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ฝกประสบการณการสอนใน
สถานศึกษาไมนอยกวา ๑ ป และใหถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพครู เปนตน 

๒) ใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู วิจัยและพัฒนา
เก่ียวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบัน
ผลิตครู 

มาตรการ : 
๓) วางแผนการผลิต การพัฒนา และการใชครู คณาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ ทั้งระดับพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ 

๔) จัดระบบเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนที่มีใจรักในวิชาชีพมาเปนครู  โดย
ศึกษาวิชาครูเพ่ิมเติมตามเกณฑที่กําหนด รวมทั้งสงเสริมใหสถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล  
ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/ทองถิ่น เพ่ือเปนผูสอนและ
พัฒนาการเรียนรู 

๕) พัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรสําหรับการอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เชื่อมโยงความสามารถในการสอน และประสบการณในสถานประกอบการ รวมถึง
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลผลิตเชิงพาณิชย 

๒.๒ การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลัก : 
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู  ให

เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 
๒) เรงจัดตั้งกองทุนพัฒนาและกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา 
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๓) พัฒนาครู คณาจารย โดยใชโรงเรียนเปนฐานใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจําการที่สอนไมตรงวิชาเอกใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ รวมทั้งใหมีระบบและมาตรการจูงใจใหครู คณาจารย 
ผู บ ริ ห า ร  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ก า ร ศึ ก ษ า  
ไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

มาตรการ : 
๔) พัฒนาคณาจารย ผูบริหาร และบุคลากรดานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให

สามารถจัดการเรียนการสอน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
๒.๓ การใชครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลัก : 
๑) คืนครูใหแกผูเรียนโดยลดภาระงานอื่นที่ไมจําเปนและจัดใหมีบุคลากรสาย

สนับสนุนใหเพียงพอ เพ่ือใหครูไดทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 

๒) ปรับปรุงเกณฑกําหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระงานที่ชัดเจนรวม
ดวยและจัดใหมีจํานวนครูเพียงพอตามเกณฑและมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 

มาตรการ : 
๓) แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรการศึกษา

ออกจากกัน 
๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา              ทุกระดับ/ประเภท ใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และพัฒนา
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษ
ศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยการกีฬาและนันทนาการ เปนตน  เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตและมีคุณภาพ จึงกําหนดแนวทางการ
ปฏิรูป ดังน้ี 

มาตรการหลัก : 
๑) รณรงคใหคนไทยมีนิสัยรักการอานเปนวาระแหงชาติ และสงเสริมใหมีการ

ผลิตสื่อที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม 
มาตรการ : 
๒) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการศึกษาและ

เรียนรู 
๓) พัฒนาหองสมุดชุมชน ใหกระจายอยางทั่วถึงในลักษณะหองสมุดที่มีชีวิต 
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๔) พัฒนาแหลงเรียนรูในรูปแบบอ่ืนๆที่หลากหลาย มีคุณภาพ และกระจาย
อยางทั่วถึง เชน ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการศึกษาตลอดชีวิต พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 
อุทยานประวัติศาสตร เปนตน เพ่ือเปดโอกาสการศึกษาและเรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต 

๕) สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่นสังคมเพ่ือเอ้ือตอ
การศึกษาและเรียนรู ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน และ
ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูในชุมชน ทองถิ่น 

๔. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชน และทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส 
เปนธรรม ตรวจสอบได ตลอดจนมีการนําระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชควบคูกับ
การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (demand side) โดยใหผูเรียนเลือกรับบริการ จึงกําหนดแนวทางการปฏิรูป ดังน้ี 

๔.๑ กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาและ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

มาตรการหลัก : 
๑) ใหมีกลไกขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสูเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาอยางเปน

ระบบตามศักยภาพความพรอม 
มาตรการ : 
๒) ใหมีการกระจายอํานาจตามศักยภาพความพรอม โดยมีแผนการขับเคลื่อน

การกระจายอํานาจแบบขั้นบันไดตามศักยภาพความพรอม รวมทั้งมีแผนสงเสริมเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา                        ใหมีความเขมแข็งและความพรอม โดยมีเกณฑการประเมินเพ่ือ
จัดกลุมตามศักยภาพความพรอม 

๓) สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ และ
สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพรอมใหสามารถบริหารจัดการไดอยางอิสระ คลองตัว เปน
สถานศึกษานิติบุคคลเต็มรูป และในระดับอุดมศึกษาใหพัฒนาสูการเปนสถาบันของรัฐในกํากับ 

๔) พัฒนาภาวะผูนําบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยใหมี
แผนพัฒนาภาวะผูนําตามชองทางปกติและกลไกสนับสนุนสงเสริมดวยชองทางพิเศษ มีการ
กําหนดคุณสมบัติ การเขาสูตําแหนง เสนทางความกาวหนา และระบบการจูงใจ 

๕) ปรับและพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารูปแบบใหมที่เนนยุทธศาสตร
เชิงวิชาการ โดยลดภาระงานเชิงธุรการและการสั่งการ แตเนนการใหคําปรึกษา สงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น สรางกลไกการปองกันการดําเนินการเขา
สูตําแหนงโดยไมชอบธรรม 
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๖) สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท โดยยึดพ้ืนที่เปนฐาน 
(area-base) ทั้งระดับจังหวัด กลุมจังหวัด พ้ืนที่พิเศษ เชน จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน ใหมี
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เพ่ือประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท/สังกัดใหเก้ือกูลกัน 

๔.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใส 
เปนธรรม และมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการหลัก : 
๑) ทบทวนระบบการบริหารโดยองคคณะบุคคลในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

ทั้งวิธีการไดมาของผูบริหาร และคณะกรรมการตางๆ องคประกอบ และอํานาจหนาที่ ใหเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) ปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ใหสามารถบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล และสามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีคุณคาเปนที่ยอมรับนับถือในสังคม สรางกลไกการเขาสูตําแหนงโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

มาตรการ : 
๓) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยองคคณะ

บุคคล ในระดับ/ประเภทตางๆ ทั้งกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษา และอ่ืนๆ ใหมีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น ตามหลักธรร
มาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การศึกษา 

๔.๓ พัฒนาการบริหารการจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมี
คุณภาพ เพ่ือใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 
ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกาย
และสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม กําลังแรงงานและผูสูงอายุมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและ
เรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตจึงกําหนดแนวทางการปฏิรูป ดังน้ี 

 
มาตรการหลัก : 
๑) พัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรูที่ยืดหยุนหลากหลาย เขาถึงไดงาย มี

ระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ เพ่ือใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเขาถึง
การศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต กําลังแรงงานและผูสูงอายุ มีโอกาสศึกษาและ
เรียนรูเพ่ิมเติมตามความตองการ 

๒) จัดใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยมีเปาหมายไมต่ํากวา ๑๕ ปในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรม
โดยเฉพาะกลุมประชาชนกลุมผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะ
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ยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม และระหวางหญิงและ
ชาย 

๓) สงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสงเสิรมการ
เรียนรูตลอดชีวิต และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรการ : 
๔) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส เชน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน เปนตน รวมทั้งการศึกษาของคณะ
สงฆสายสามัญเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเด็กดอยโอกาส รวมทั้งพระและสามเณรไดรับการศึกษามากขึ้น 

๕) สงเสริมการจัดวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนพัฒนา 
เสริมสรางความเขมแข็ง และตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น 

๖) พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ใหเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

๗) ปรับระบบการวัด ประเมินผลผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู และระบบ
การรับเขาศึกษาตอ ใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาทางเลือก และระบบการศึกษาที่ยืดหยุน 
หลากหลาย โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

๔.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและ
เรียนรูใหมากข้ึน เพ่ือใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น จึงกําหนด
แนวทางปฏิรูป ดังน้ี 

๔.๔.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ใหมากขึ้น 

มาตรการหลัก : 
๑) สนับสนุน และมีมาตรการจูงใจทั้งดานภาษีและสิทธิประโยชนตางๆ เพ่ือให

เอกชนเขามารวมจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูในทุกระดับ/ประเภทใหมากขึ้น
ควบคูกับการสนับสนุนดานวิชาการ การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร และ/หรือการอุดหนุน
คาใชจายรายหัวที่เปนธรรม เพ่ือใหมีคุณภาพมาตรฐาน และเปนการประกันความเปนธรรม
ใหแกผูเรียน รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกับรัฐ 

๒) ลดบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาเปนหลัก มาเปนผูกํากับนโยบาย แผน 
มาตรฐานการศึกษา นิเทศ และติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
ตนแบบที่ดี และสงเสริมสนับสนุน ยกยอง และขยายผล เพ่ือใหการจัดการศึกษาและเรียนรูมี
คุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ 
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มาตรการ : 
๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาการศึกษาทั้งในระดับชาติทองถิ่น 
๔) สนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดตั้งศูนยการเรียน โดยบุคคล 

ครอบครัว สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา องคกรชุมชน องคกรเอกชน ตาม
ความตองการที่แตกตางหลากหลาย โดยใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเชิง
นโยบายและการปฏิบัติ 

๕) เสริมสรางความเขมแข็งใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเอกชน และการศึกษาทางเลือก 

๖) สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว (พอแม ผูปกครอง) สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา รวมพัฒนาการศึกษาการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงคแกผูเรียนมากขึ้นในรูปแบบหลากหลาย โดยปรับปรุงกลไกรองรับการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาใหยืดหยุนและมีความคลองตัว 

๗) สงเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรูของสถาบันศาสนาและสถาบันทาง
สังคม ทั้งที่เปนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ
และประเภทการศึกษา รวมจัดการศึกษาและการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคแกผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 

๘) พัฒนาระบบการวัดประเมินผล การรับเขาศึกษาตอ การจัดหลักสูตร การ
เรียนการสอนใหเอ้ือตอการศึกษาทางเลือก และการศึกษานอกระบบ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

๙) สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสถาบันสังคมอ่ืน รวมจัดการศึกษาและการเรียนรูการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงคแกผูเรียน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคแกผูเรียนมากขึ้นในรูปแบบที่หลากหลาย 

๔.๔.๒   สงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหเขา
มารวมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากข้ึน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา
มารวมจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ตามความเหมาะสมและความตองการของทองถิ่น
ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษามากขึ้น โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบ
การศึกษาของชาติ จึงกําหนดแนวทางปฏิรูป ดังน้ี 

 
มาตรการหลัก : 
๑) สงเสริมให อปท. มีบทบาทมากขึ้นทั้งในการจัดการศึกษาและเรียนรูและการ

สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนา
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หลักสูตรทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับภูมิปญญา ทรัพยากร วัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน 

๒) เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ 
อปท. รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะผูบริหารครู และบุคลากรการศึกษา อปท. ใหเปนมืออาชีพ โดย
กระทรวงศึกษาธิการเปนแกนกลางในการสนับสนุนดานวิชาการ และกํากับดูแลดานคุณภาพ 
มาตรฐานทางวิชาการ 

มาตรการ : 
๓) จัดทําแผนบูรณาการเพ่ือใชเปนแผนแมบทในการบริหารจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษาและกําหนดเปาหมายผูเรียนแตละระดับ/
ประเภท/สังกัดในพ้ืนที่ 

๔) ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
พ้ืนที่                เพ่ือกําหนดนโยบาย แผน และทิศทางการพัฒนาการศึกษา และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๕) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาของทองถิ่น ใหเอ้ือตอการ
สนับสนุน    การจัดการศึกษาและความเปนอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและ
ทองถิ่นจัดกลุมสถานศึกษาตามความพรอม 

๖) พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษาของ อปท. ทั้งกับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน/หนวยงานอ่ืนในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุน อปท. สราง
ภาคีเครือขายดวยกันเอง 

 
 
๔.๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ  
มาตรการหลัก : 
๑) ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินและงบประมาณ โดยเนนอุปสงคหรือผูเรียน

เปนสําคัญ (demand side) โดยใหผูเรียนเลือกรับบริการ 
๒) วางแผนเปนขั้นตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการยุบ เลิก หรือ

ควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือใหการใชทรัพยากรการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับอัตราการขยายตัวของประชากรที่มีแนวโนมลดลง โดยมีมาตรการชวยเหลือ
เพ่ือไมใหผูเรียนและครูไดรับผลกระทบ 

มาตรการ : 
๓) จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงความตองการและความจําเปนที่แตกตางแต

ละพ้ืนที่/กลุม โดยแยกงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ และสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
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จัดการ หรือเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาตามความจําเปนเฉพาะพื้นที่ งบประมาณ คาใชจายราย
หัวสําหรับผูเรียนกลุมพิเศษ เชน ผูพิการ ผูมีความสามารถพิเศษ ผูดอยโอกาส เปนตน จาก
งบประมาณปกติ 

๔) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพ่ือใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให อปท.จัดสรร
งบประมาณเพ่ือการศึกษาและเรียนรูมากขึ้น 

๕) พัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาใหเปลาและทุนกูยืม เพ่ือเปนกลไกเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา การผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของประเทศ 

๖) สงเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาและการเรียนรูใน
รูปแบบตางๆ อยางหลากหลายจากทุกภาคสวน โดยปรับกลไกของรัฐใหเอ้ือและรองรับ 

๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 

 
 


