
ปฏิรูปการศึกษา

แบบประชารัฐ
โดย

จิระวิทย์ ศุภนันทกานต์
กรรมการบริหาร แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า

ผู้จัดการทั่วไป โฮมมาร์ท ซิเมนต์ไทย เจริญภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการ เดอะ เบส เพลท แอนด์ ครีเอชั่น จ ากัด
ผู้อ านวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ผู้อ านวยการ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



วิกฤติการณ์ บนพื้นโลก
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ขับเคลื่อนการศึกษา แบบ ประชารัฐ 4 ฝ่าย

• ฝ่ายการเมือง : รัฐมนตรี
• ฝ่ายหน่วยงานของรัฐ : ราชการ
• ฝ่ายชุมชนเครือข่าย : ประชาชน
• ฝ่ายประชาสังคม : เอกชน



เป้าหมายของประชารัฐ
1. สร้างความชอบธรรมในการมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและ
สังคม สู่นโยบายประเทศ

2. ผลกัดนัประสบการณ์ บทเรียนและภูมปัิญญา                
ภาคประชาชน สู่นโยบายประเทศ

3. สร้างการเมืองภาคพลเมอืง เพือ่ตรวจสอบการเมอืง
ในระบบ

4. ผนึกก าลงั “ประชารัฐ” อย่างมศัีกดิ์ศรี ประกาศจุดยนื 
ของภาคประชาชนอย่างชัดเจน



กรอบการพฒันาการศึกษา ปี 2559 เกดิความร่วมมือ
จาก 4 องค์หลกั

• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
• ภาคเอกชน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก

1. พฒันาระบบข้อมูลการศึกษาของโรงเรียนที่
เปิดเผยสู่สาธารณะ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานตดิตามได้อย่าง ใกล้ชิด

Transparency & Monitoring & Evaluation



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก

2. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ดจิิทลั เพือ่ให้
สถานศึกษาได้เข้าถงึองค์ความรู้และมาตรฐาน
การศึกษาจากทัว่โลก

Digital Infrastructure & High Standard 
Education Accessibility



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก
3. พฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน 
การรวบรวมส่ือการเรียนการสอนใน
รูปแบบอเิลก็ทรอนิคส์ รวมถงึการน า
ต้นแบบผลสัมฤทธ์ิของการจัดเรียนการ
สอนจากสถาบันช้ันน ามาปรับใช้ใน
โรงเรียน Curriculum Teaching 
Technique & Manual



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก

4. จัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จกัคดิวเิคราะห์ และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมจีติ
สาธารณะ
Health Heart & Ethics



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก

5. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพความเป็นผู้น าและ
ธรรมาภบิาล ของผู้บริหารสถานศึกษา และ
พฒันาครูผู้สอนให้เป็นผู้แนะน าและอ านวยความ
สะดวกในการเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง High Quality Principles & 
Teachers Leadership



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก

6. สร้างแรงจูงใจให้กบัผู้ปกครองและ
ชุมชน ซ่ึงเป็นภาคส่วนทีส่ าคญั เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน
Market Mechanism Engagement 
Parent & Community / Funds 



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก

7. เชิญชวนสถาบันการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
ความเช่ียวชาญ เข้าร่วมพฒันาการศึกษา
Local & International Teachers & 
University Partnership & Incentive



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก

8. ยกระดบัทกัษะความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของนักเรียน
English Language Capacity



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก

9. พฒันาและส่งเสริมผู้น ารุ่นใหม่เข้าร่วม
พฒันาโรงเรียน
Young Leadership Development



การจัดท าโครงสร้างการพัฒนา 10 กรอบหลัก
10. การเตรียมหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ร่วมพฒันาศูนย์การศึกษา
เทคโนโลยแีห่งอนาคต ในระดบัภูมภิาค
เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวจิยัที่
สอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันา
ประเทศ
Technology Megatrends Hub & R&D 



การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ต้องม ี2 ส่ิงคู่กนั
1.ทักษะ Skill ท าให้มีทักษะเหมาะสมกบัอนาคต 
และสอดคล้องกบัจุดแขง็ของประเทศ

2. บุคลกิภาพ Character มีหลายๆอย่างของ
มนุษย์ทีเ่หมาะกบัประเทศไทย เช่นความ
ซ่ือสัตย์ ความกตญัญู รักวฒันธรรม และมี
ความเป็นผู้น า

เราถงึจะแข่งขันในระดบัโลกได้



อย่าเอาเป็ด
ไปเรียนโรงเรียนนกอินทรีย์



ขอให้โชคดี

จิระวิทย์  ศุภนันทกานต์
Face Book : Jiravit Supanuntakan

E-Mail : Jiravit.s@gmail.com


