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ปัญหาการศกึษาไทย 4 ขอ้

คณุภาพการศกึษาไทย

ความไม่เสมอภาคทางการศกึษา

ความสามารถในการแขง่ขนัของชาติ

และการศกึษาไทย

ความดอ้ยประสทิธภิาพและธรรมาภบิาล

ในการจดัการการศกึษาไทย

1

2

3

4

3



ปัญหาคุณภาพ

การศกึษาไทย (1/2)

ไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑภ์ายในประเทศ

(ป.3,ป.6, ม.3,ม.6สว่นใหญ่คะแนนไม่ถงึ 50%)

ต ่าเมือ่เทยีบกบัมาตรฐานสากล

(PISA,TIMSS,แรงงานไรฝี้มอื)

ความสามารถทางภาษาองักฤษต า่

การพฒันาเด็กปฐมวยัไม่มกีารบรูณาการ

และดอ้ยประสทิธภิาพ

4



5

การศกึษาภาษาไทยดอ้ยคณุภาพ

(ผูเ้รยีนไม่เกดิทกัษะความสามารถ

ในการอา่นออกเขยีนได)้ 

คณุภาพการศกึษามธัยมตน้

ในโรงเรยีนขยายโอกาสต ่า

การจดัการเรยีนการสอนยงัลา้สมยั

ปัญหาคุณภาพ

การศกึษาไทย (2/2)



ปัญหาความเสมอภาค

ทางการศกึษา

6

ความเหลือ่มล า้ในโอกาสทางการศกึษา 
(เด็กเขา้ไม่ถงึหรอืหลดุจากระบบฯ มากกวา่ 4 ลา้นคน)

ความแตกตา่งในคณุภาพการศกึษา
(โรงเรยีนขนาดเล็กอยู่ห่างไกล,เด็กจากครอบครวัยากจน

ไม่สามารถออกจากความยากจนขา้มช ัว่คน)



ปัญหาความสามารถ

ในการแข่งขนั

7

ความสามารถในการแขง่ขนัของชาตอิยู่ในระดบั

ต ่ากวา่ทีพ่งึจะเป็น
(ปี 2561 ประเทศอยู่ในอนัดบั ที ่32
บางดา้นอยู่ในอนัดบัที ่4,6 แตก่ารศกึษาอยูใ่นอนัดบัที ่56)

การเรยีนดา้นอาชวีศกึษา ไม่สามารถเพิม่ขดีความสามารถ

ของก าลงัแรงงานของชาติ

ความสามารถในการแขง่ขนัของสถาบนัอดุมศกึษาไทย

อยู่ในระดบัต ่ากวา่ทีพ่งึเป็น



ปัญหาการดอ้ยประสทิธภิาพ

และธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

การศกึษา (1/2)

8

ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาไทยต ่า

แมจ้ะใชจ้า่ยลงทนุสงู

ปัญหาการบรหิารจดัการงบประมาณดอ้ยประสทิธภิาพ

ปัญหาการผลติครไูม่ตรงกบัความจ าเป็นของชาติ

การเรยีนการสอนไม่เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลก
(การวางหลักสูตรแกนกลางบนฐานเนื้อหาสาระท าให้เด็กต้องเรียนแบบท่องจ า)



ปัญหาการดอ้ยประสทิธภิาพ

และธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

การศกึษา (2/2)

9

เนน้การศกึษาตามระบบโรงเรยีน

(การศกึษาในโลกเนน้การศกึษาตลอดชวีติ)

ปัญหาโรงเรยีนขนาดเล็ก 

ยงัไม่มกีารจดัการใหม้คีณุภาพ

ขาดขอ้มูลทีด่ใีนการบรหิารจดัการการศกึษา



10

ขอ้เสนอปฏรูิป

การศกึษา 

28 ประเดน็ 

7 เร ือ่ง 



11

เร ือ่งที ่1 ปฏรูิประบบการศกึษา

และการเรยีนรูโ้ดยรวม โดย พ.ร.บ. 

การศกึษาแห่งชาตแิละกฎหมายล าดบัรอง

ประเด็นที่

1

ยกรา่ง พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาตฉิบบัใหม่

และปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

• ปรบัแกห้ลกัคดิและคา่นิยมหลกั

• แกปั้ญหาการขาดเอกภาพและ

ประสทิธภิาพการจดัการ

• การพฒันาทีท่นัการเปลีย่นแปลง

ของโลก

• กาสรา้งผลสมัฤทธิภ์ายใตค้วามแตกตา่ง

ทางภมูสิงัคมและความหลากหลายทาง

ปัญญา



12

ประเด็นที่

2

การสรา้งความรว่มมอืระหวา่งรฐั 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และเอกชน

• การจดัการศกึษาภาคเอกชน ความ

คลอ่งตวั ประสทิธภิาพ 

และการบกุเบกิสรา้งความกา้วหนา้ใหม่

ประเด็นที่

3

การขบัเคลือ่นการจดัการศกึษา

เพือ่พฒันาตนเองและการศกึษา

เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ



13

ประเด็นที่

4

การทบทวนและปรบัปรุง

แผนการศกึษาแหง่ชาติ

• ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณร์ฐัธรรมนูญ

พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิ ทนัสากล

และการพฒันาประเทศ

ประเด็นที่

5

การจดัต ัง้ส านกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

การศกึษาแห่งชาติ



ประเด็นที่

7

เร ือ่งที ่2  ปฏรูิปการพฒันาเดก็เล็ก

และเดก็กอ่นวยัเรยีน

14

ประเด็นที่

6

การพฒันาระบบการดูแล พฒันา และจดัการ

เรยีนรูเ้พือ่ใหเ้ดก็ปฐมวยัไดร้บัการพฒันา

รา่งกาย จติใจ วนิยั อารมณ ์สงัคม และ

สตปัิญญาใหส้มกบัวยั

การสือ่สารสงัคม

เพือ่สรา้งความเขา้ใจ

ในการพฒันาเดก็ปฐมวยั

• ความจ าเป็นตอ้งมบีทบาทและความ

รบัผดิชอบทางครอบครวัและชมุชนในการ

บรบิาลเด็กเล็ก



เร ือ่งที ่3 ปฏรูิปเพือ่ลดความเหลือ่มล า้

ทางการศกึษา

15

ประเด็นที่

8

การด าเนินการเพือ่ลดความเหลือ่มล า้

ทางการศกึษา

• กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

การจดัการศกึษาส าหรบัคนพกิาร 

บุคคลทีม่คีวามสามารถพเิศษ 

และบุคคลทีต่อ้งการการดูแลเป็นพเิศษ

การยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาใน

พืน้ทีห่า่งไกล หรอืในสถานศกึษาทีต่อ้งมกีาร

ยกระดบัคุณภาพอย่างเรง่ดว่น

ประเด็นที่

10

ประเด็นที่

9



เร ือ่งที่ 4 ปฏรูิปกลไกและระบบการผลติ 

คดักรอง และพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพี

ครูและอาจารย ์

16

ประเด็นที่

12

ประเด็นที่

11

การผลติครู และการคดักรองครู เพือ่ใหไ้ดค้รู

ทีม่คีุณภาพตรงความตอ้งการของประเทศ

และมจีติวญิญาณความเป็นครู

การพฒันาวชิาชพีครู



17

ประเด็นที่

13

เสน้ทางวชิาชพีครู เพือ่ใหค้รูมคีวามกา้วหน้า

ไดร้บัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม

ประเด็นที่

14

การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา

เพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดัการ

ศกึษาในสถานศกึษา

มคีวามจ าเป็นตอ้งปฏรูิปองคก์ารวชิาชพีครูใหม้ี

ประสทิธภิาพตามเป้าหมาย

• คุรุสภา องค์การค้า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กคศ.) 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.)

ประเด็นที่

15



เร ือ่งที่ 5 ปฏรูิปหลกัสูตร การเรยีนรู ้

และการประเมนิผลการศกึษา

18

การปรบัหลกัสูตรจาก “ฐานความรู”้ 

สู่ “ฐานสมรรถนะ”

การจดัการศกึษา

เพือ่เสรมิสรา้ง

คุณธรรม จรยิธรรม

การประเมนิคุณภาพการจดัการ

ศกึษาระดบัชาต ิ

และระบบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่

ประเด็นที่

17

ประเด็นที่

16

ประเด็นที่

18



19

ประเด็นที่

19

ระบบความปลอดภยั

และระบบสวสัดภิาพของผูเ้รยีน

ประเด็นที่

20

การปฏรูิปอาชวีศกึษา 

เพือ่สรา้งขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ



20

ประเด็นที่

21

การปฏรูิปอดุมศกึษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพขดี

ความสามารถในการแข่งขนั ประสทิธภิาพ

และธรรมาภบิาล

ประเด็นที่

22

การจดัต ัง้สถาบนัหลกัสูตร

และการเรยีนรูแ้ห่งชาติ



เร ือ่งที ่6 การปรบัโครงสรา้งของ

หน่วยงานในระบบการศกึษา

21

ประเด็นที่

24

ประเด็นที่

23

สถานศกึษามคีวามเป็นอสิระ

ในการบรหิารและจดัการศกึษา

พืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา



22

ประเด็นที่

25
การปรบัปรุงโครงสรา้งของ

กระทรวงศกึษาธกิาร

• มีโครงสร้างที่มเีอกภาพ

• มีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง 
Policymakers, Regulators, 
Supporters, Operators

• มุ่งเน้นการกระจายอ านาจและธรร
มาภิบาล



เร ือ่งที่ 7 ปฎรูิปการศกึษาและการเรยีนรู ้

โดยการใชร้ะบบดจิทิลั

23

การปฏรูิปการเรยีนรูด้ว้ยดจิทิลั

ผ่านแพลตฟอรม์

การเรยีนรูด้ว้ยดจิทิลัแหง่ชาติ

การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ

เพือ่การศกึษา 

(Big Data for Education)

การพฒันา Digital citizenship, 

Digital literacy , Information literacy,

Media literacy เพือ่การรูว้ธิกีารเรยีนรู ้

ประเด็นที่

27

ประเด็นที่

26

ประเด็นที่

28



Source: McKinsey&Company (2017)

ตวัอย่างประเทศทีม่กีารปฏรูิปการศกึษา
การปฏรูิปการศกึษาประสบความส าเรจ็ไดภ้ายในเวลา 6-10 ปี
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