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การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการการปรบโครงสรางกระทรวงศกษาธการ

สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข

1.สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาขาดอิสระในเชิง

วิชาการที่มากกวา่การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและสามารถ

ตอบสนองเป้าหมายของการพฒันาประเทศได้

ควรจดัตัง้เป็น “ทบวงมหาวทิยาลัยและการวจิยั” ที่มีอิสระใน

เชิงวิชาการ/บริหารจดัการ  โดยอยูภ่ายใต้กรอบแผนการศกึษา

แหง่ชาติและสามารถปรับตวัให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงในการ

พฒันาประเทศสูก่ารแขง่ขนัในระดบัสากลได้  

2. การบริหารสว่นราชการในโครงสร้างเก่าขาดเอกภาพในการ

บริหารจดัการเนื่องจากมีเลขาธิการและปลดักระทรวงในตําแหน่ง

ควรปรับโครงสร้างให้ปลัดกระทรวงมีตาํแหน่งสูงสุดใน

กระทรวงศกึษาธิการ ร ร รเน มเล รแล ล ร รว ใน แ น

เทา่เทียมกนั ขาดผู้ นําตวัจริง

กระทรวงศกษาธการ 

3. สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา และสํานกังานเขต

พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษามีการดําเนินงานมีความไมช่ดัเจนใน

ควรปรับโครงสร้างเป็น “กรมการประถมศกึษา และกรมการ

มัธยมศกึษา” เพื่อความชดัเจนในด้านนโยบายที่มาจากพนทการศกษามธยมศกษามการดาเนนงานมความไมชดเจนใน

ด้านนโยบายเนื่องจากมีหลายเขตพืน้ที่การศกึษาทัว่ประเทศ 

และไมค่ลอ่งตวัเนื่องจากบางโรงเรียนอยูห่า่งไกลจากสํานกังาน

เขตพืน้ที่การศกึษามากทําให้เสียเวลาและงบประมาณในการ

มธยมศกษา  เพอความชดเจนในดานนโยบายทมาจาก

สว่นกลางเพียงหน่วยงานเดียว  และปรับให้ “สาํนักงาน

การศกึษาจังหวัด” เป็นหน่วยงานในระดบัภมูิภาคที่นโยบาย

จากสว่นกลาง  โดย “สาํนักงานการศกึษาอาํเภอ” ในการเขตพนทการศกษามากทาใหเสยเวลาและงบประมาณในการ

เดินทางติดตอ่ประสานงาน

จากสวนกลาง  โดย สานกงานการศกษาอาเภอ  ในการ

ให้บริการตา่งๆ กบัสถานศกึษาที่อยู่พืน้ที่ ลดเวลา ลดคา่ใช้จ่าย 

รวมถงึเป็นชอ่งทางในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นในการทํางานร่วมกนัทัง้ระดบัอําเภอและ

ระดบัตําบลได้



การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการการปรบโครงสรางกระทรวงศกษาธการ

สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข

4. ขาดหน่วยงานกลางที่ทํานโยบาย แผนการสง่เสริม การ

ประสานการวิจยัการพฒันาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่

สามารถผลติหรือนําสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันา

ควรจดัตัง้  “สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา” เพื่อเป็น

หน่วยงานกลางที่จดัทํานโยบาย แผนการสง่เสริม การประสาน

การวิจยัการพฒันาและการใช้เทคโนโลยีในการจดัการด้าน

กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความคุ้มคา่และเหมาะสม ตามมาตรา 

69 แหง่ พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 และมาตรา 68 ได้

บญัญตัิให้มีการระดมทนุเพื่อจดัตัง้กองทนุพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาที่สามารถผลติหรือนําสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความคุ้มคา่ เหมาะสม และทนัตอ่การ

เปลี่ยนแปลง 

การศกึษาสาํหรับในการสง่เสริมการผลิต การวิจยั และการ

พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา

5. การจดัการศกึษายงัขาดการมีสว่นร่วมจากนกัคิด นกัวิชาการ ควรจดัตัง้  “สภาการศกึษาจังหวัด” เพื่อเป็นการเวทีการสร้าง

และปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นแกนนําด้านการศกึษาระดบัจงัหวดั 

และขาดการเชื่อมโยงกบัการปกครองระดบัภมูิภาค คือสํานกังาน

จงัหวดัทัง้ด้านนโยบายและการบรูณาทรัพยากรตา่ง ๆ

การมีสว่นร่วม และเครือขา่ยทางการศกึษาเพื่อกําหนดทิศทาง

การศกึษาในระดบัภมูิภาคที่มีความแตกตา่งกนั  โดยให้สภาฯ 

เข้าไปมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกบันโยบาย  โครงการทางด้านการศกึษาของสํานกังาน

จงัหวดั ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความตระหนกัถงึการให้ความสําคญั

ทางการศกึษาในระดบัภมูิภาค



การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการการปรบโครงสรางกระทรวงศกษาธการ

สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข

6. ยบุสํานกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคณุภาพการศกึษา 

(สมศ.) และสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (สทศ.) 

เนื่องจากที่ผ่านมา สมศ. และสทศ. ไมไ่ด้ช่วยให้ระบบการศกึษา

ควรจดัตัง้  “สถาบันรับรอง/จัดอันดบัคุณภาพการศกึษา”   

โดยให้สถานศกึษามีความต้องการจะได้รับการรับรองคณุภาพ

ด้วยความสมคัรใจและเมื่อมีความพร้อม  รวมถงึการจดั

ดีขึน้ เสียงบประมาณจํานวนมาก  ผลการประเมินไมส่ามารถ

สะท้อนสภาพจริงทางการศกึษาได้ หาประโยชน์จากการประเมิน 

เช่น การดแูลเอาใจใส ่ ตรวจสอบแตเ่อกสารไมไ่ด้ดรูะบบการ

่

งบประมาณสนบัสนนุเพื่อเป็นขวญักําลงัใจสถานศกึษาที่ได้รับ

มาตรฐานดงักลา่ว

้ ่เรียนการสอนจริง   เนื่องจากเอกสารสว่นใหญ่เป็นข้อมลูเท็จ ไม่

ตรงกบัความเป็นจริงเมื่อประเมินจากข้อมลูเท็จ ผลการประเมิน

เป็นเท็จ  เมื่อผู้บริหารนําผลการประเมินไปใช้ทําให้ไมส่ามาถ

้ ี่ ึ ้ ี ไ ้ ้

ควรจดัตัง้  “กรมวชิาการ”  เพื่อทําหน้าด้านหลกัสตูร รวมถงึการ

วดัและประเมินผลตัง้แตอ่นบุาล จนถงึการศกึษาตลอดชีวิต 

เพราะเป็นหน่วยงานที่เข้าใจในเนือ้หาและตวัชีว้ดัที่สะท้อน

ึ ไ ้ ี ื่ ื่ ี่ ีแก้ปัญหาทีเกิดขนึในแตล่ะโรงเรียนได้จริงเพราะข้อมลูดงักลา่ว

เป็นเท็จ  และผู้บริหารสถานศกึษาล้วนปกปิดข้อบกพร่องของตน

เนื่องจากกลวัประเมินไม่ผ่าน 

การศกึษาได้ดี  เนืองจากเป็นเรืองทีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งแยก

ไมอ่อก   และควรทําหน้าประเมินผลการศกึษาและเชื่อมโยง

ระบบศกึษานิเทศก์เข้ามาช่วยในระบบการติดตามและ

ป ิ ึ ไ ้ ี ้ประเมินผลการศกึษาได้อีกด้วย
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ี ่  คนดี คนเก่ง 

มีคณุภาพชีวิตที่ดีุ

การเรียนรู้ คณุภาพการศกึษา การบริหารจดัการ
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ี ้1.  การเรียนรู้

1.1 ปฎิรูปการเรียนรู้โดยมีการจดัการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัแตล่ะวยั ได้แก่  แรกเกิด- 5ปี, 5-14 ปี, 15-24 ปี, 25-59 ปี,  และ

มากกวา่ 59 ปีขึน้ไป

1.2  สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษไมค่วรทําแบบนโยบายปพูรมให้ทกุหน่วยงานทํา ควรสนบัสนนุอยา่งเหมาะสมกบับริบท

ของแตล่ะสถานศกึษา 

1 3  กําหนดนโยบายเพื่อสนบัสนนสง่เสริมการเรียนร้ด้านตา่ง ๆ ผ่านสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และแอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ 1.3  กาหนดนโยบายเพอสนบสนนุสงเสรมการเรยนรูดานตาง ๆ ผานสอมวลชน สอออนไลน และแอพพลเคชนตาง ๆ 
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ึ2. คุณภาพการศกึษา

2.1 พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเน้นการคิดวิเคราะห์  มีคณุธรรม และจริยธรรม มีจิตสาธารณะ 

2.2 พฒันาสือ่การเรียนร้แบบสหวิทยาการ ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านโทรทศัน์ วิทย อินเตอร์เน็ตให้เกิดเรียนร้อย่างตอ่เนื่อง2.2 พฒนาสอการเรยนรูแบบสหวทยาการ ใชชองทางการสอสารผานโทรทศน วทย ุอนเตอรเนตใหเกดเรยนรูอยางตอเนอง

2.3 พฒันาวธิีสอนแบบบรูณาการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ

2.4 พฒันาเกณฑ์การประเมินผลการศกึษาระดบัคณุภาพในระดบัจงัหวดั/เขตพืน้ที่การศกึษา

2.5 พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน เกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์ไทย และการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดํารงชีวิต
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3. การบริหารจัดการ

ึ ั ้ ื ้    3.1 การศกึษาขันพืนฐาน

            3.3.1.1 ปฎิรูปกฎหมายการกระจายอํานาจและการจดัการบริหารการศกึษา โดยให้สํานกังานเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

และเทศบาลมหานครดแูลสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในสว่นขององค์การบริหารสว่นตําบล และองค์การบริหารเทศบาลตําบล

ดแูลสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา โดยมีการแก้ไขในรายละเอียดให้งา่ยตอ่การจดัสรรงบประมาณ และการสนบัสนนุงบประมาณ

จากสํานกังานจงัหวดัและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

            3.3.1.2 ปฎิรูปกฎหมาย “การให้สถานศกึษาเป็นนิติบคุคล”  ต้องมีความชดัเจน และทําให้เกิดคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ 

สามารถคดัเลือกจดัสรรครู และบรรจไุด้เอง

            3.3.3 ระบบการแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงูควรได้คนดีมีความสามารถมาดํารงตําแหน่ง ควรมีการกําหนดสมรรถนะของผู้บริหาร

ในแตล่ะตําแหน่ง การเมืองห้ามแทรกแซงในแตละตาแหนง การเมองหามแทรกแซง

            3.3.1.4  การประเมินผลการศกึษาควรมาจากการประเมินจากสภาพจริงและสามารถวดัผลได้ในเชิงรูปธรรม

            3.3.1.5  กําหนดเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณทางการศกึษาให้กบัหน่วยงานในสงักดัควรมีหลกัในการสนบัสนนุ  3 ประการ 

้ ่1)งบพืน้ฐาน (Basic) 2) งบคณุภาพ (Quality)  และ 3) งบเทา่เทียม (Equity) เพื่อนํามาเป็นขวญัและกําลงัใจในการพฒันา
คณุภาพสถานศกึษาที่นอกเหนือจากงบรายหวัของเดก็นกัเรียน  งบพืน้ฐาน และงบเทา่เทียม  โดยใช้งบคณุภาพสําหรับหนว่ยงานที่มี

ความสามารถสงูในการพฒันาคน งาน และสถานศกึษา

           3.3.1.6  ใช้ “คปูองวิชาการ” เป็นการพฒันาสมรรถนะครู โดยทําระบบให้ครูสามารถจดัการพฒันาตนเองได้   โดยคืนเวลา

ให้กบันกัเรียนมากที่สดุ  เนื่องจากครูสามารถเลือกเวลา สถานที่ที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ในการพฒันาตนเองได้อย่างเหมาะสม



นโยบายการศึกษานโยบายการศกษา

ิ ั3. การบริหารจัดการ

    3.1 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

            3.3.1.7 ปรับเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานวิชาเพื่อปรับวิทยะฐานะของครโดยม่งการประเมินผลที่สง่ผลตอ่ผ้เรียน            3.3.1.7 ปรบเกณฑในการพจารณาผลงานวชาเพอปรบวทยะฐานะของครูโดยมงุการประเมนผลทสงผลตอผเูรยน

            3.3.1.8 กําหนดเป้าหมายทางการศกึษาในแตล่ะช่วงชัน้ที่เป็นผลในเชิงรูปธรรม



นโยบายการศึกษานโยบายการศกษา

ิ ั3. การบริหารจัดการ

    3.2 อาชีวศกึษา

            3.3.2.1 กองทนก้ยืมเพื่อให้การศกึษา (กยส.) ต้องกําหนดนโยบายสนบัสนนทนการศกึษาให้กบัผ้เรียนในระดบัอาชีวศกึษาุ ู ( ) ุ ุ ู

เพิ่มขึน้ตามเป้าหมายของแรงงานมีฝีมือที่ประเทศต้องการ

            3.2.2.2 ปรับเกณฑ์การกําหนดเงินเดือนจะต้องมีการนําความสามารถประสบการณ์มาพิจารณาในการจดัสรรเงินเดือนให้กบั

บคลากรทัง้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนบคุลากรทงหนวยงานภาครฐและภาคเอกชน

            3.2.2.3

            3.2.2.4



นโยบายการศึกษานโยบายการศกษา

ิ ั3. การบริหารจัดการ

    3.3 อุดมศกึษา

            3.3.3.1 เกณฑ์การประเมินผลต้องอิงกบันานาชาติโดยมีการปรับให้เหมาะสมกบับริบทและความพร้อมของแตล่ะ

มหาวิทยาลยั

            3.3.3.2  ให้ความสําคญักบัการพฒันาของมหาวิทยาลยัไมเ่น้นการจดัอนัดบั.............

            3.3.3.3  กําหนดเกณฑ์การให้เงินเดือนแรกรับควรมาจากการพิจารณาคณุวฒุิและประสบการณ์ตามความเป็นจริง

            3.3.3.4  พฒันาระบบเกณฑ์การคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ที่เชื่อมโยงเหมาะสมกบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เช่น ความยตุิธรรม

โอกาสในการเข้าศกึษาตอ่ของนกัเรียนในพืน้ที่หา่งไกล




