
กรอบนโยบาย
โครงการประชารัฐด�านการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู�นํา



ประเด็นชี้แจง 
1. ประชารัฐคืออะไร

2. ทําไมต�องมีโครงการประชารัฐด�านการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู�นํา
3. ภาครัฐได�อะไรจากโครงการประชารัฐฯ

4. บทบาทของภาครัฐ

5. ความคาดหวัง



“ประชารัฐ” 1. “ประชารัฐ” คืออะไร

CSRประชารัฐ

วางแผน

ขับเคลื�อน

ประเมินผล



โครงสร้างประชารฐั 12 กลุ่ม



“ประชารัฐ” 1. “ประชารัฐ” คืออะไร

คณะทาํงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)

1. คณะทํางานด�านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (รมว. วท. :  คุณกานต< ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต<ไทย))

2. คณะทํางานด�านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของประเทศ (รมว.กค.: คุณชาติศิริ โสภณพนิช (บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ))

3. คณะทํางานด�านการสBงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยBอมและวิสาหกิจเริ่มต�น (รมช.พณ.: คุณสุพันธุ< มงคลสุธี (ประธานสภา
อุตสาหกรรมแหBงประเทศไทย))

4. คณะทํางานด�านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)   (รมว.ศธ.: คุณรุBงโรจน< รังสิโยภาส (บมจ.ปูนซีเมนต<ไทย))

5. คณะทํางานด�านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ   (รมว.มท.: คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ))

6. คณะทํางานด�านการสBงเสริมการทBองเที่ยวและ MICE   (รมว.กก. : คุณกลินท< สารสิน (บมจ.ปูนซีเมนต<ไทย))

7. คณะทํางานด�านการสBงเสริมการสBงออกและการลงทุนในตBางประเทศ    (รมว.พณ.: คุณสนั่น อังอุบลกุล (บมจ.ศรีไทยซุปเปอร<แวร<))

8. คณะทํางานด�านพัฒนาคลัสเตอร<ภาคอุตสาหกรรมแหBงอนาคต  (รมว.อก.: คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ� (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล))

9. คณะทํางานด�านการปรับแก�กฎหมายและกลไกภาครัฐ (ทBานรองนายกฯ ดร.วิษณุ เครืองาม: คุณกานต< ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต<ไทย))

10. คณะทํางานด�านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมB( รมว.กษ.: คุณอิสระ วBองกุศลกิจ (บจก.น้ําตาลมิตรผล))

11. คณะทํางานด�านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู�นํา(รมว.ศธ.: คุณศุภชัย เจียรวนนท< (บ.ทรูคอเปอร<เรชั่นจํากัด (มหาชน)))

12. คณะทํางานด�านการสร�างรายได�และการกระตุ�นการใช�จBายของประเทศ  ( รมว.กค.: คุณทศ จิราธิวัฒน< (บจก.กลุBมเซ็นทรัล)



พื้นฐานและการพัฒนาผู�นํา”
2. ทําไมต�องมีโครงการ “ประชารัฐด�านการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู�นํา”



ทกัษะของเดก็ในศตวรรษที� 21 

• การเรียนรู้ 3R x 8C ตลอดชีวิต

• 3R คือ Reading(อา่นออก),(W)Riting(เขียนได้), (A)Rithematics (คิดเลข
เป็น)

• 8C คือ 

• Critical Thinking and Promblem Solving

• Creativity and Innovation

• Cross-cultural Understanding

• Collaboration teamwork and leadership

• Communications Information and media literacy

• Computing and ICT literacy

• Career and learning skills

• Compassion



ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้มีประสบการณ์

ด้านการศกึษา/มีความเชี�ยวชาญด้าน
การบริหารจัดการ
/มีเครือข่ายทั�วประเทศ



พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ

      พธิาน พ ื 2นทอง
      วรวุฒ ิ อ ุ่นใจ

  พฒันาหลักสูตร การ
สื�อสารภาษาอังกฤษ 
คุณธรรม
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน<
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
นายทนง โชติสรยุทธ<

  พฒันาครู ผู้บริหารสถานศึกษา
รศ.ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธุ<
ดร.วรภัทร<  ภูBเจริญ
นายอนุชิต จุรีเกษ

พฒันาความร่วมมือฯ และการ
สร้างแรงจูงใจ
นายเขมทัต สุคนธิ์สิงห<
นายทนง  โชติสรยุทธ<
นายไพรัช  แสงทอง

พฒันาความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เทคโนโลยีแห่งอนาคตและ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ของผู้น ําเยาวชนรุ่ นใหม่
ดร.ไพรินทร<  ชูโชติถาวร
นางพุทธชาด มุกดาประกร
นายถิรวัฒน< ดีสมบูรณ<
 

คณะทาํงาน 5 คณะ

คณะ
ทาํงาน
ชุดย่อย

1

2

34

5



ประชารฐัด้านการศึกษาพื นฐานและพฒันาผูน้ํา

เป้าหมาย

ระยะท ี� 1 = 3,343 โรงเรียน



“ประชารัฐ” 3. ภาครัฐได�อะไรจากโครงการ “ประชารัฐ” 
ครู

ผู้บริหาร

โรงเรียน

ผู้ปกครอง/ชุมชน

� ไดรับการเตมิเตม็จากภาคเอกชนในสวนที่ตองการรบัการพฒันา
ในเรือ่งตางๆ อาทิ การพฒันาศกัยภาพคร ู การพฒันาการจดั
กระบวนการเรยีนการสอน การพฒันาสือ่ การปรบัปรงุโครงสราง
พื้นฐานของโรงเรยีน

� ฐานขอมลูโรงเรยีน

� ไดรับการพัฒนาใหมคีณุสมบตัิและสมรรถนะในความเปนผูนาํ
ในการบรหิารการศกึษา  ทั้งดานคณุธรรม จริยธรรม 
และ การบรหิารสถานศกึษาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผ์ลทางการศกึษา

� ไดความรูในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ที่ทําอยางไรใหเกดิ
ประสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิลสงูสดุกบัตวัผูเรยีน

� ไดรับการพฒันาศกัยภาพทั้งดานระบบคดิ และทกัษะตางๆ ที่เปน
ประโยชนกบัวชิาชพี

� ผูปกครอง ชุมชน และองคกรตางๆ มีสวนรวมในการจดัและ
สนับสนุนการจดัการศกึษา



Do
“ประชารัฐ” 4. บทบาทของภาครัฐกับโครงการ “ประชารัฐ” 

• ทุ�มเทการทาํงาน

• ยอมรับการเปลี่ยนแปลง/เป�นน้ําไม�เตม็แก�ว

• พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง

• ร�วมมือกับเจ�าหน�าที ่โครงการประชารัฐ/ทาํตามแผนการ
พัฒนาโรงเรียน

• ในระยะยาวต�องยืนได�ด�วยขาของตนเอง



Don’t
“ประชารัฐ” 4. บทบาทของภาครัฐกับโครงการ “ประชารัฐ” 

• ไม�ป,ดความรับผดิชอบในการพฒันาโรงเรียนให�โครงการ
ประชารัฐ  ยังเป�นความรับผดิชอบของภาครัฐ

• ไม�ร�องขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนตามทีต่นเองต�องการ/
การสนับสนุนจะเป�นไปตามแผนการพฒันาโรงเรียนทีไ่ด�
จัดทําร�วมกัน



“ประชารัฐ” 5. ความคาดหวังกับโครงการ “ประชารัฐ” 

มีธรรมาภบิาล/มีฐานข้อมูลโรงเรียน

มีสื่อ วัสดุอุปกรณ< ห�องเรียน อยBางพอเพียง

ผลสัมฤทธ ิ@ทางการศกึษาของนักเรียนดีข ึ 2น/ท ักษะภาษาอังกฤษดีข ึ 2น

มีความรBวมมือ ครู /นักเรียน/ ผู�ปกครอง/กรรมการสถานศกึษา/ชุมชน

มีกองทุนพัฒนาโรงเรียน




