คำนำ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีภารกิจในการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูป ประเทศ โดยมี
ขอบเขตการดาเนินการให้เกิดผลตาม มาตรา ๒๕๘ จ. ประกอบด้วย (๑) การให้สามารถเริ่มดาเนินการให้
เด็กเล็กได้รับ การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็ ก ได้รั บ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ให้ดาเนินการ
ตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนั บแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้
ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็น ครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกั บ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้ง
ในระดับชาติและระดับพื้นที่
ในการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจัดทาร่างแผน
ดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากอนุกรรมการคณะต่างๆ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษา
แนวทางการจัดทาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒) คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ๓) คณะอนุกรรมการ
กองทุน ๔) คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ๕) คณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน ๖) คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ๗) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา และ ๘) คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยได้
คานึงถึงกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศที่กาหนดให้ต้องระบุวิธีการ ขั้นตอน กลไก
เป้าหมาย การนาแผนไปปฏิบัติในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะกลาง-ระยะยาว ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
พร้อมทั้งให้มีการติดตามการดาเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในการจัดทา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ดาเนินการทบทวนบริบทตามข้อกาหนดของรัฐ ธรรมนู ญ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) รวมถึงสภาวการณ์แนวโน้มสาคัญที่ส่งผลต่อการศึกษา ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาฉบับนี้จะเป็นแนวทางชี้นาที่สาคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ อันจะนาไปสู่การพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อ มล้าทางการศึกษา และมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศต่อไป
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
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บทสรุปผูบริหาร แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
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สวนที่ ๑ ภาพรวมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
 บทนํา
 สภาวการณและแนวโนม
 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
 เปาหมายหรือผลพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
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สวนที่ ๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม
ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ฉบับใหม และกฎหมายลําดับรอง
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา
เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉม
ดวยระบบดิจิทัล
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 คําสั่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 คําสั่งคณะอนุกรรมการตางๆ
 รายชื่อผูรวบรวมขอมูลในการจัดทํารางแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
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บทสรุปผู้บริหำร
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ควำมเป็นมำ
ด้ว ยรั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี
การดาเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ให้มี
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็น ครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ให้ มีการปรั บ ปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอนทุกระดับ เพื่ อให้ ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนั ด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๑ กาหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ.
ด้านการศึกษา มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดาเนินการศึกษาและ
จัดทาข้อเสนอแนะ และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดาเนินการต่อไป
นอกจากนี้ การปฏิรู ปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
ตามยุ ทธศาสตร์ ช าติที่กาหนดไว้ใ นด้านต่ างๆ เนื่ องด้ว ยการศึกษาเป็ น พื้นฐานที่ส าคัญของการพั ฒ นา
ประเทศ ดังนั้นแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะสนับสนุนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความ
เท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้
ปัญหำและควำมท้ำทำยที่สำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา (กอปศ.) ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษาและทบทวน
ผลการศึกษาวิจัย ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป การศึกษาของหน่ว ยงานต่างๆ ตลอดจนทบทวนผลลั พธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของประเทศที่มีการทดสอบและสารวจไว้จากแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงสรุปข้อคิดเห็นจากการเยี่ยมพื้นที่ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่
กอปศ. จัดขึ้นร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากว่า ๒๐ ครั้ง ร่วมกับข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านทาง
เว็บไซต์ของ กอปศ. (www.thaiedreform.org) และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทาให้สรุปปั ญหาและความ
ท้าทายของระบบการศึกษาของประเทศ ได้โดยย่อดังนี้
๑. ปัญหำของระบบกำรศึกษำของไทยมีค วำมซับซ้อนสูง และมีองค์ประกอบในการจัดการ
หลายด้ า น ทั้ ง ในด้ า นการเชื่ อ มโยงกั น ระหว่า งภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชน และด้านการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของหลายกระทรวงไม่ใช่เพียงแต่
กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษามีทั้งส่วนที่เป็นการพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาสาหรับ
การพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้
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ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนวัยต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต ที่ดี ซึ่งพบว่ามี
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง ทั้งที่เป็นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกฎ ก.ค.ศ. รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฉบับ
และมีหน่วยงานสาคัญของรัฐที่ได้ศึกษาและจัดทาข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาไว้แล้วไม่น้อย
กว่า ๔ ชุด ครอบคลุมประเด็นต่างๆ จานวนมาก
คุณ ภำพของกำรศึกษำต่ ำ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET)
(๒๕๖๑) ของนักเรียนทั่วประเทศพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ามาก คะแนน
เฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ทุกรายวิชา รวมถึงผลการทดสอบจากโครงการประเมิ นผลนักเรียน
ระดับ นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ในปี
ค.ศ. ๒๐๑๕ พบว่าคะแนนที่ได้ต่ากว่ามาตรฐานโลก มีผู้สอบได้คะแนนต่ากว่าระดับ “Below
minimum” ในวิชาคณิตศาสตร์ถึงร้อยละ ๕๓.๘ และในวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๔๖.๗
ควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำสูง พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับที่
สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมากในทุกรายวิชา ในขณะที่พบว่ามีนักเรียนจาก
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละโรงเรี ย นในกลุ่ ม โรงเรี ย นสาธิ ต เท่ า นั้ น ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของ
ผลการทดสอบ PISA ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สูงกว่ามาตรฐานที่ร ะดับ ๕๐๐
คะแนน นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีคะแนนน้อยกว่า ๔๐๐
คะแนน นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ในแนวทางที่ได้ดาเนินการผ่านมาพบว่าไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร และยังสร้างภาระจานวน
มากให้แก่ครูและสถานศึกษา
ปัญหำของระบบกำรศึกษำเป็น อุปสรรคอย่ำ งยิ่งต่อ กำรสร้ำ งขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ของประเทศ ทั้งนี้ Global Competitiveness index ๒o๑๗ - ๒o๑๘ ได้จัดให้ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๒ ในภาพรวม แต่การศึกษาตกอยู่ที่อันดับ ๕๖ มหาวิทยาลัย ของไทย
ไม่ติดอันดับใน ๒๐๐ อันดับแรกในการจัดอันดับของ Times World University Rankings
และ QS World University Rankings ในปี ๒๕๖๑ ในขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ของไต้ ห วั น
มาเลเซีย และฮ่องกง ติดอันดับและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ยิ่งไปกว่านั้น ข้อจากัดต่างๆ ใน
ระบบการศึ ก ษาของไทยยั ง ท าให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว และพั ฒ นาตาม
ความก้าวหน้ าของความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทัน ไม่เอื้อต่อการพัฒ นาผู้ เรี ยนไปตาม
ความถนัดและศักยภาพ รวมถึงไม่สามารถชี้นาผู้เรียนให้เรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ
ของประเทศ โดยเฉพาะอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มีผู้ว่างงานราว ๔๔๙,๐๐๐ คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน
กำรใช้ ท รั พ ยำกรทำงกำรศึ ก ษำยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ประเทศไทยใช้ ง บประมาณด้ า น
การศึกษาคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศ หรือ
ประมาณร้ อ ยละ ๔.๒ ของผลผลิ ต มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แต่ ผ ลลั พ ธ์ ก ารศึ ก ษา
ที่ประเมินโดย PISA กลับอยู่ในระดับ “Poor” เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เวียดนามที่มี
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาน้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่ง แต่ผลการทดสอบ PISA อยู่ในระดับ “Great”
ซึ่ ง เป็ น ภาพสะท้ อ นอย่ า งดี ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรไม่ ต รงประเด็ น ที่ จ ะส่ ง ผลดี ต่ อ คุ ณ ภาพ
ทางการศึกษา อีกทั้งยังขาดข้อมูล และสารสนเทศในการจัดการที่ทันการณ์ และมีคุณภาพ
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๓
เพียงพอทีจ่ ะเอื้อต่อการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น ไม่ซ้าซ้อน และมีความ
เป็นธรรม
๖. กำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำของภำครัฐในด้ำนธรรมำภิบำลเป็น
อุปสรรคสำคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของกำรนำประเด็นกำรปฏิรูปกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
ในช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา การจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ในกระทรวงศึก ษาธิ การไม่เ อื้ อต่ อ การจัด ความรับผิ ดรับชอบต่อผลการด าเนิน การ การมี
ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ วนต่างๆ ในการจัดการศึ กษา รวมถึงการตอบสนองอย่างทัน การณ์ ต่อ
ความต้องการของตลาดการจ้างงาน การบริหารจัดการระบบการศึกษามุ่งสร้างมาตรฐานบน
ความ “เหมือน” ทั้งที่ข้อเท็จจริงระบบต้องการ “คุณภาพบนความหลากหลาย” การกระจาย
อานาจเป็นไปอย่างจากัด ทาให้สถานศึกษาของรัฐต้องรับภาระจากคาสั่งเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ
จนทาให้ครูไม่สามารถใช้เวลาในห้องเรียนได้เต็มที่
๗. บริบทของประเทศและของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่ ำงรวดเร็ว ทั้งการพัฒ นาเศรษฐกิจ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยี ต่างๆ มีแหล่ งความรู้ ใหม่ ๆ
เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย ซึ่งเหมือนเป็นโอกาสในทางหนึ่ง แต่ในอีกทางหนึ่งการเปลี่ยนแปลง
ข้างต้นส่งผลให้ประชาชนต้องมีความสามารถและสมรรถนะในการเลือกเรียนรู้สิ่ งใหม่และ
การปรั บ ตั ว เพื่ อ การด ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ระบบการศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งมุ่ ง พั ฒ นา
สมรรถนะของผู้เรียน เปิดทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่ถนัด และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองและครอบครัว
ในขณะเดียวกับที่ยังคงต้องมุ่งเน้นการให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเป็น
คนดี รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ทิศทางของ
การพัฒนาประเทศจากการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังกาหนด
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างคนดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม มีการพัฒนาศักยภาพของคน
ตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ตระหนัก ถึง พหุป ัญ ญาของมนุษ ย์ที ่ห ลากหลาย ตลอดจนสร้า งสภาพแวดล้อ มที ่เ อื ้อ ต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วย
กอปศ. นาข้อสรุปจากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ ไว้ ใน
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรู ปการศึ กษาจากหน่ ว ยงานต่ างๆ ข้อเสนอจากการรั บ ฟัง ความคิด เห็ นสาธารณะ
ในภู มิ ภ าคต่ างๆ เวที ท างวิ ช าการ และเว็ บ ไซต์ ข อง กอปศ. ตลอดจนข้ อ เสนอเพิ่ ม เติ ม จากการรั บฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทาให้แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป ๔ ด้าน มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป ๗ เรื่อง
จาแนกในรายละเอียดเป็นประเด็นปฏิรูปรวม ๒๙ ประเด็น
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๔
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้
๑. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (enhance quality of education) ครอบคลุม
(๑.๑) ผลลั พธ์ทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔
(๑.๒) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู
(๑.๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core processes)
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ทางสังคมที่ถูกต้อง
(๑.๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่
งบประมาณและเทคโนโลยี
๒. ลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย
(๒.๑) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)
(๒.๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)
(๒.๓) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality
of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
๓. มุ ่ง ควำมเป็น เลิศ และสร้ำ งขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ของประเทศ ( leverage
excellence and competitiveness) หมายถึ ง การสร้ า งสมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นที่ มี
ศักยภาพสู ง มีความเป็ น ผู้ น า ริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิ ตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ
เชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้
กับประเทศชั้นนาอื่นๆ
๔. ปรั บ ปรุ ง ระบบกำรศึก ษำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรใช้ ท รั พ ยำกร เพิ่ ม ควำมคล่ อ งตั วใน
กำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล (improve Efficiency,
agility and good governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อ ต่ อ
การบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ ๑ - ๓ ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement)
ทั้งนี้ การศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มิได้จากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น
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๕
กอปศ. ได้กาหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ๗ เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษาข้างต้น ไว้ดังนี้
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยลำดับรอง
มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่
 การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา
 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
 การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
มีประเด็นปฏิรูป ๒ ประเด็น ได้แก่
 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
 การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่
 การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ มีความ
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ห่ า งไกล หรื อ ในสถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งมี
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์
มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่
 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
 การพัฒนาวิชาชีพครู
 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
 องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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๖
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น ได้แก่
 การปรั บ หลั ก สู ต ร พร้ อ มกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
 ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
 การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
 การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum
and Learning)
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่
 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for
Educational and Learning Reform)
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่
 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital
Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))
 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
 การพัฒ นาความเป็ น พลเมื องดิจิ ทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ ดิ จิ ทั ล
(digital literacy) ความฉลาดรู้ ส ารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้ สื่ อ
(media literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกั บการใช้สื่อและ
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ (๑) ระยะเร่งด่วน
หรือภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครบวาระการทางานของ กอปศ. (๒) ระยะสั้น หรือภายใน
๓ ปี และ (๓) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน ๕ - ๑๐ ปี ทั้งนี้ประเด็นปฏิรูปที่มีลาดับสาคัญสูงสุดและ
ต้องดาเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วน มี ๖ ประเด็น ได้แก่
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(๑) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
รวมถึงกฎหมายส าคัญอื่น ที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรู ป การศึกษา ได้แก่
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
(๒) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับพื้นที่
โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดาเนินการของสถานศึกษา
(๓) นาเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ จัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ
(๔) สร้ า ง “ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ห่ ง ชาติ ” ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
นาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล
(๕) จั ดระบบการผลิ ตครู ให้ มีคุ ณภาพและสมรรถนะความเป็น ครู ผ่ านการจัดตั้งกองทุ น หรื อ
แผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครู สาหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความจาเป็น
ของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สาหรับท้องถิ่นขาดแคลน
(๖) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูป
การศึกษาให้เริ่มดาเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
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ส่วนที่ ๑
ภำพรวมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
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๑๑
๑.๑ บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เพื่อเปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๙ กําหนดใหมี
การปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยา ง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนา
ดานจิตใจ ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข โดยให มี
การดํา เนิ นการปฏิ รูปประเทศในด า นต า งๆ ให เ กิด ผล ซึ่ ง ด า นการศึ ก ษาเป น ประเด็ น หนึ่ ง ที่ รั ฐ บาลให
ความสําคัญและเห็นความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูป และไดแตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาเปนผูดําเนินการ
คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อการปฏิรูปการศึกษาได ดําเนิ นการจัดทํา แผนการปฏิรู ปประเทศดา น
การศึกษาอยางเปนขั้นตอน โดยทบทวนบริบทตามขอกําหนดของรัฐธรรมนูญ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประมวลผลการศึกษา และขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิรูปดานการศึกษาที่ไดมีการจัดทํามาแลว ทั้งของ
สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งวิเคราะห
สถานการณ แนวโนมภายนอกและภายในที่สําคัญดานการศึกษา พิจารณาความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ วิเคราะหสังเคราะหวางกรอบประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญ กําหนดเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑.๑ บริบทตามขอกําหนดในรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๖๐ มี ข อ กํา หนดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การศึกษาดังนี้
๑) หมวด ๔ หนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ กลาวถึงหนาที่ของปวงชนชาวไทย
๑๐ ประการ คือ (๑) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๒) ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ
และสาธารณสมบัติของแผนดินรวมทั้งใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) ปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด (๔) เขา รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ (๕) รับราชการทหารตามที่
กฎหมายบั ญญั ติ (๖) เคารพและไมล ะเมิ ดสิ ท ธิและเสรีภาพของบุ คคลอื่ น และไม กระทํ า การใดที่ อาจ
กอใหเกิด ความแตกแยกหรือเกลี ยดชังในสั งคม (๗) ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรื อลงประชามติ อยา งอิสระโดย
คํานึ งถึงประโยชน สวนรวมของประเทศเป นสํ าคัญ (๘) รว มมื อและสนั บสนุ นการอนุ รักษและคุม ครอง
สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม (๙) เสียภาษี
อากรตามที่กฎหมายบัญญัติ และ ๑๐) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
๒) หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ รัฐตองดําเนินการดานการศึกษา สรุปไดดังนี้
(๑) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (๒) ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตาม (๓) เพื่อ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย (๔) ใหประชาชนไดรับการศึกษา
ตามความต องการในระบบต างๆ รวมทั้ งส งเสริม ให มี การเรีย นรู ตลอดชี วิต และจั ด ให มี การรวมมื อกัน
ระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนท องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน า ที่
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๑๒
ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
(๕) กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ อยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ
และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย (๖) การศึกษา
ทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได ตามความถนัดของตน
และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (๗) ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับ
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการให
ผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน (๘) ใหจัดตั้งกองทุน
เพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน หรือใชมาตรการหรือกลไก
ทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกํา หนดใหการบริหารจัด การกองทุน เปนอิสระและ
กําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
๓) หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐมาตรา ๖๙ รัฐพึงจัด ใหมีและสงเสริมการวิจั ย และ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงตางๆ ใหเกิดความรู การพัฒนา และนวัตกรรม
เพื่อความเขมแข็งของสังคม และเสริมสรางความสามารถของคนในชาติ
มาตรา ๗๑ วรรค ๒ รัฐ พึงสงเสริม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น
๔) หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่นมาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น
๕) หมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ไดบั ญญั ติ ให ดํา เนิ น การปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษาดังตอไปนี้
(๑) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา
ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
(๒) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ใหแลว
เสร็จ ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๓) ใหมี กลไกและระบบการผลิต คัด กรองและพัฒ นาผู ป ระกอบวิช าชี พ ครู แ ละ
อาจารย ให ไ ด ผู มีจิต วิ ญ ญาณของความเปนครู มี ความรู ความสามารถอยา งแท จริง ไดรั บคา ตอบแทน
ที ่เ หมาะสมกับ ความสามารถและประสิท ธิภ าพในการสอน รวมทั ้ง มีก ลไกสรา งระบบคุณ ธรรมใน
การบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่
มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ใหมีคณะกรรมการ
ที่ มี ค วามเป น อิ ส ระคณะหนึ่ ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ดํ า เนิ น การศึ ก ษาและจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะและ
รางกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป
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๑๓
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และใหคณะกรรมการดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและราง
กฎหมายใหแลวเสร็จ และเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
๑.๑.๒ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนข อกฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การศึ กษา พบว า มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบดวย คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
และอื่นๆ โดยสามารถจัดหมวดหมูได ดังนี้
๑) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
 คําสั่ง คสช.ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค
 คําสั่ง คสช.ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 คําสั่ง คสช.ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย
 คํ า สั่ ง คสช.ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแก ไ ขป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
 คํา สั่ ง คสช.ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ อง การบริหารงานบุ คคลของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
 คําสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
๒) กฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางการบริหาร
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงแบงสวนราชการขององคกรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ
 กฎกระทรวงกํา หนดจํา นวนกรรมการ คุณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิธีส รรหา
การเลือกคณะกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการชุด
ตางๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงกําหนดหลั กเกณฑการแบง สว นราชการภายในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙
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 กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ความพร อ มในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงกํา หนดจํ านวน หลั กเกณฑ และวิ ธี การไดม าของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงกํา หนดจํ านวน หลั กเกณฑ และวิ ธี การไดม าของคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงกํา หนดจํ านวน หลั กเกณฑ และวิ ธี การไดม าของคณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงกํา หนดจํ านวน หลั กเกณฑ และวิ ธี การไดม าของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
และการศึกษาเอกชน)
๓.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔
 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงกํา หนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การนั บ อายุ เด็ กเพื่ อเขา รั บ การศึ ก ษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
 กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศูนยการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงว า ด ว ยสิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยสถาบั น
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
 กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย
การเรียนรู พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ความพร อ มในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
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พ.ศ. ๒๕๕๓

 กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน

 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงว า ด ว ยสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการจั ดการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในศู น ย
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
 กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงว าด วยการจั ดการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาต่ํา กว าปริญญารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชนพ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงกํา หนดจํ านวน หลั กเกณฑ และวิ ธี การไดม าของคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขวาดวย
การสงเสริมและพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต ตามโครงการปอเนาะดีตนแบบ

เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖

๓.๒ อาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

 กฎกระทรวงกําหนดเกณฑการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงใน
สภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓.๓ อุดมศึกษา
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันตางๆ
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยตาง ๆ
 กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูป แบบ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะและเนื้อที่ ด ิ นที่จ ะใชเปน ที่ จัด สถาบันอุ ด มศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑใหอนุปริญญาสําหรับผูที่สอนไวไดครบทุกลักษณะ
วิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงกําหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงว า ด ว ยการคุม ครองการทํ า งานและผลประโยชน ต อบแทนของ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎกระทรวงวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาโท ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรว มมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุ ดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๔) กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงวา ดว ยการแบง ระดับ และการเทีย บระดับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงวา ด ว ยการกําหนดคุณ สมบั ติ และลั กษณะต องหา มของผู บริหาร
โรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงกํา หนดจํ านวน หลั กเกณฑ และวิ ธี การไดม าของคณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และภาคี
เครือขาย พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎกระทรวงกํ า หนดระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
๕) กฎหมายเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกา
 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระราชกฤษฎีก าการได รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของขา ราชการ และผู ดํา รง
ตําแหนงผูบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙
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๑๘
 พระราชกฤษฎีกากํา หนดตํ าแหน งขา ราชการพลเรือนสามั ญ ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎ ก.ค.ศ.
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. ๒๕๔๙
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือน และเงิน
ประจําตําแหนงของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๙ ค.(๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎ ก.ค.ศ. วา ดวยการสั่งใหขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา
สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑
 กฎ ก.ค.ศ. ว าด วยหลั กเกณฑ และวิ ธี การได มาของกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ และ
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน
สูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอบังคับ
 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓
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๑๙
 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐
๖) กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชกฤษฎีกา
 พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ ๒๘๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๔๒๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๔๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๕๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
 พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยกําหนดกิจการที่ไดรับ
ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ (ฉบับที่ ๓๘๖) พ.ศ. ๒๕๔๔
 พระราชกฤษฏีก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากรวา ดว ยการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
ยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
๗) กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงกํา หนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การให คนพิ การมีสิ ทธิได รับ สิ่ง อํา นวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 กฎกระทรวงกํา หนดหลั กเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการ
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหนาที่อื่นของศูนยการศึกษาพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๓
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๒๐

๘) กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชกฤษฎีกา
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระราชกฤษฎีกาการจั ดตั้ งสํ า นั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๔๓
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวง
 กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ
 ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อง การกํา หนดสถานศึ กษาหรือสถานฝกอบรม
วิชาชีพที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม
๑.๑.๓ ผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิรปู
การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ไดนํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาจากหนวยงานตางๆ มาประกอบการพิจารณาสรุปไดดังนี้
๑) ขอเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สภาปฏิรูปแหงชาติ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สภาปฏิรูปแหงชาติ
กําหนดวาระปฏิรูป ๓ วาระ คือ การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา
(ดานอุปสงค) และการปฏิรูประบบการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดขอเสนอดังนี้
๑) ขอเสนอการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ประกอบดวย การปฏิรูปโครงสรางและ
ระบบการศึกษา การเตรียมการและการรับผูเขาเรียน การบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการสรางระบบธรรมาภิบาล
๒) ขอเสนอการปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา (ดานอุปสงค) ดวยการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา การจัดทําคูปองการศึกษา และการจัดสรรงบดําเนินการที่ตองการเพิ่มพิเศษ
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๒๑
๓) ขอเสนอการปฏิ รูป ระบบการเรีย นรู ด ว ยการปฏิ รูป หลั กสู ต ร วิ ธี การจั ดการเรีย น
การวัดผลการศึกษา และการสรางองคความรูใหม
๒) ขอเสนอของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ (สนช.)
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬ า สภานิ ติ บัญ ญัติ แห ง ชาติ ไดพิ จารณาศึกษา
ประเด็นตางๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๑.๑ คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดผลักดันประเด็นตางๆ ที่สําคัญ อาทิ
๑) การกระจายอํานาจดานการศึกษาลงไปในระดับจังหวัด ๒) การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเสนอใหมีองคกรกลางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแหงชาติ ๓) การ
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูเพื่ อใหไ ด ครูที่มี คุณ ภาพ ๔) การปรับระบบการคัดเลื อกและประเมิ น
ผูบริหารสถานศึกษา ๕) ระบบเครือขายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหสถาบันอุดมศึกษา
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖) การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาระดับขั้น
พืน้ ฐาน และ ๗) การปฏิรูประบบโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน เปนตน
๑.๒ คณะอนุก รรมาธิก ารการอาชีว ศึก ษา ไดผ ลัก ดัน ประเด็น ตา งๆ ที่สํ า คัญ อาทิ
๑) ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกไขปญหาการอาชีวศึกษา ๒) แนวทางในการจัด การศึกษาอาชีว ศึกษา
ระบบทวิภาคี ๓) ขอเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา (v-cop.net)
๔) แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ๕) แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ๖) ขอเสนอแนะในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
และ ๗) เงื่อนไขหลักของความสําเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้ รายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๗ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรับ
ประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะไปดําเนินการ และอยูระหวางการดําเนินการทุกเรื่อง
๑.๓ คณะอนุก รรมาธิก ารการอุด มศึก ษา ไดผ ลัก ดัน ประเด็น ตา งๆ ที ่สํ า คัญ อาทิ
๑) แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษา ๒) การปฏิรูปอุดมศึกษา
เชน การสรา งพลเมื องคุณภาพเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแขงขัน การวิจั ย การกระจายโอกาสและการลด
ความเหลื่ อมล้ํ า ทางการศึ ก ษา เป น ต น ๓) แนวทางการบริ หารการอุ ดมศึ กษา : การจั ดตั้ ง กระทรวง
การอุดมศึกษา และ ๔) การจัดตั้งกองทุน ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ไดใหขอเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยไว ๑๔
ประเด็น โดยจัดเปน ๕ กลุมตามลักษณะยุทธศาสตร ไดแก “เรง รวม เริ่ม เพิ่ม พัฒนา” ดังนี้
“เรง” ปรับปรุงกฎหมายและโครงสรางการปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงระบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู พัฒนาอาชีวศึกษาและอุด มศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ และสนับสนุนและสงเสริมโรงเรียน
นิติบุคคล (รูปแบบใหม)
“รวม” พัฒนาชุมชนและสังคมการเรียนรู และพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
“เริ่ม” ปรับกระบวนทัศนคนไทยใหพอเพียง และจัดระบบการคลังทางการศึกษา
“เพิ่ม” พัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู และกระจายโอกาสและการมีสวนรวม
ทางการศึกษา
“พัฒนา” พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทั้งระบบ พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบการศึกษาตลอดชวงชีวิต
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๒๒
๓) ข อ เสนอของคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ มีขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา ๔ เรื่อง ประกอบดวย ๑) การปฏิรูประบบการเรียนรู ๒) การ
ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ๓) การปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และ ๔) การ
ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) การปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมีแผนการปฏิรูปเพื่อสรางคนไทยใหวินัยเดน สรางคน
ไทยใหเปนงาน สรางคนไทยใหชาญวิชา สรางคนไทยใหคิดเปนเนนวิทยาศาสตร และสรางคนไทยใหถาม
เปนเนนนวัตกรรม
๒) การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา โดยจะดําเนินการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ
๓) การปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูประบบประเมิน
และประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพการศึกษาโดยกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา
๔) การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม โดยมีแนวทางให
มี พ.ร.บ. เพื่อสรางความรว มมือระหวา งบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน การศึกษา และปรับทิศ
ทางการกํ า หนด นโยบายวิ จั ย เพื่ อ นวั ต กรรม ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ / สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรมแห งชาติ (สวทน.) สํา นั กงานกองทุ น
สนั บสนุ นการวิ จัย (สกว.) สํ า นั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.) สํ า นักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภาระเชิงนโยบาย
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ไดจัดทําวาระ
การปฏิรูปที่สําคัญและเรงดวน ในป ๒๕๖๐ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา” สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๑. การปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
๒. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และรางพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
๓. แผนปฏิรูปเรงดวนในการแกไขปญหาความลาชาการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน และร า งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ย บขา ราชการครูและบุ คลากรทาง
การศึ กษา (ฉบั บที่ ...) พ.ศ. .... โดยมี ขอเสนอให ตั้ง คณะอนุ กรรมการขา ราชการครู และบุคลากรทาง
การศึ กษา สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (อ.ก.ค.ศ. สพฐ.) และแกไขพระราชบั ญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การบริ ห ารจั ด การศึ กษาโรงเรีย นขนาดเล็ ก เพื่ อ แก ป ญ หาครูไ ม ค รบชั้ น เรี ย น โดย
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
๕. การพัฒนาครูดวยการปรับการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห (Active Learning)
๖. การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสูอาชีวศึกษาทวิภาคี
๗. การแกไขปญหาที่เกิดจากการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก
๘. การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเสนอระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระบบใหมที่เหมาะสม
๙. การปฏิรูประบบการเรียนรูเพื่อสรางคนไทยใหเปนพลเมืองดี วินัยเดน ภูมิใจในชาติ
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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๒๓
๑๐. การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม
๑๑. การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
๑๒. การปฏิรูปการจัดการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีมาตรฐานและเอกภาพ
๑๓. ขอเสนอใหยกเลิกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (มคอ. ๓ - ๗)
๑๔. การปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕. การแกไขพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหสอดรับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม
๑๖. การปฏิรูประบบการเงิน การคลัง เพื่อการศึกษาดานอุปสงค (Demand-side Financing)
๑๗. การปฏิรูประบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
๑๘. การประเมินและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๙. การปฏิรูประบบบริหารจัดการสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒๐. การปฏิรูปธรรมาภิบาลในระบบการศึกษา
๒๑. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
๒๒. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรฮาลาลแหงชาติ
๒๓. การปฏิรูปกฎหมายการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
๒๔. การศึกษาวิถีพุทธ
๒๕. การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูประเทศที่ยั่งยืน
๒๖. แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (Social Movement)
๔) ขอเสนอในแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานการบริหารราชการแผนดิน
ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานสังคม ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดานกระบวนการยุติธรรม และ
ดานพลังงาน มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
๑. ดานการเมือง มีประเด็นที่นําสูการพัฒนาทางการศึกษา คือ สรางจิตสํานึกในการเรียนรู
ความเป น พลเมื องไทย และพลเมื อ งโลกที่ ดี โดยเน น ในผู เ รี ย นทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต เ ด็ กปฐมวั ย กระทั่ ง ถึ ง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหมีการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูสอนมีการจัด กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับ
หนา ที่ ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบการเปนพลเมืองที่ดี และผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตย และการมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองโลกที่ดี
๒. ดานการบริหารราชการแผนดิน มีประเด็นทางการศึกษา คือ การสรางและพัฒนา
โรงเรีย นให เป น โรงเรีย นต นแบบ (Public School) โดยเริ่ม ต น จากโรงเรีย นต นแบบ ๗๗ แหง ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งไดดําเนินการแลว จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขระเบียบที่เปนอุปสรรค
เพื่อการขยายผลและติดตามผลตอไป
๓. ดา นกฎหมาย มีประเด็นนํา สูการพัฒนาการศึกษา คือ การสงเสริม ใหผูเรีย นเปน
start up รุนเยาว และการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ขนาดยอม และ start up ตลอดจนการจัด หลักสูตรฝกอบรมความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพตางๆ ที่เปนไป
ตามความตองการของตลาดสนับสนุนใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสูงขึ้น
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๒๔
๔. ดานเศรษฐกิจ พบประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาคอนขางมาก โดยเฉพาะ
ในสวนของผูเรียนในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จะพัฒนาผูเรียนไปสูทักษะการประกอบ
อาชีพ โดยประเด็นที่เกี่ยวของจะเปนในสวนของการพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาผูเรียนใน
ทุกระดับตั้งแตระดับพื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในการเนนการสรางนวัตกรรม และ
การทําวิจัยในผูเรียนทุกระดับ การสงเสริมโรงเรียนอาชีวะตนแบบ โครงการทวิภาคี และสิ่งที่สําคัญที่ตอบ
โจทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจคือ การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียน โดยรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเปนการสนับสนุน และการเพิ่มระดับการแขงขันในระดับชาติใหสูงขึ้น
๕. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษา คือ เนน
การสงเสริม โครงการ Zero waste ใหแกสถานศึกษา ใหผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานใน
การลดขยะที่เปนมลพิษ และการนําสิ่งที่ใชประโยชนไดมาแปรรูปใหเปลี่ยนเปนคาเงินในสวนที่สามารถ
จัดการไดให เป น ระบบในสถานศึ กษาทุ กระดั บ และในส ว นอื่ น ๆ คือ การสอดแทรกเนื้ อหารายวิ ช าที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร การทําวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ใหไดเรียนรูธรรมชาติจริง และ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากทฤษฎีลงสูการปฏิบัติ
๖. ดานสาธารณสุข มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษา คือ การเขาถึง
เทคโนโลยีทางการศึกษาทางสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง และมีความปลอดภัย ลดการละเมิด สิทธิทางสื่อ
สั ง คม โดยจะเนน การเพิ่มสมรรถนะผูเรีย นระดั บอุ ด มศึกษาสําหรับสายการแพทย การมี แหล งฝ กทาง
การแพทยที่มีมาตรฐานและปลอดภัย สําหรับผูเรียน รวมถึงการสงเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กกอน
ปฐมวัยและเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา กาย จิต สังคม ที่พรอม เขาสูเด็กวัยเรียน
๗. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาในสวนของ
ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียนในทุกระดับ และทุกภาคสวน โดยเนนถึง
ความปลอดภัย รูเทาทันสื่อ และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคมในผูเรียนทุกระดับชั้น
๘. ดานสังคม มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษา เนนผูเรียนใหเปนผูมีทักษะ
ชีวิตในการดํารงชีวิตนอกเหนือจากสังคมในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม และมีความสุข เปนผูมีปญญาควบคู
การมีคุณธรรม จริยธรรมในการใชชีวิตในสังคม การเปนผูมีจิตอาสา การสงเสริมใหผูเรียนมีความกระหาย
ตองการที่จะเรียนรูตลอดชีวิต และสิ่งที่สําคัญคือ การสรางจิตสํานึกรักบานเกิด ในการนําความรูที่ศึกษา
นวัตกรรม และทําวิจัยทองถิ่น กลับมาเปลี่ยนแปลงถิ่นกําเนิดของตนเอง ใหเกิดการพัฒนาอยางสูงสุด
๙. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดําเนินการภายใต
กรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมาก ซึ่งไดกําหนดไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายสวน โดยเฉพาะ
หมวดที่ ๔ หนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๑๐) ที่กําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไมรวมมือหรือสนับสนุน
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชแผนดินและ
การปฏิรูปและกฎหมายที่เกี่ยวของอื่น ๆ อาทิ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษา
คือ สงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาไปใชในการดําเนินชีวิต และ
การสรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึง
โทษภัยของการทุจริตคอรรัปชัน
สําหรับการปฏิรูปประเทศอีก ๒ ดาน คือ ดานกระบวนการยุติธรรมและดานพลังงาน ไมมี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
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๒๕
๑.๒ สภาวการณและแนวโนม
การศึกษาเปนกลไกสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ และมีบทบาทสําคัญใน
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันและยืนหยัด ในเวทีโลก คนไทยตองมีศักยภาพใหมีทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะใหพรอมรับมือตอแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน และแรงกดดัน
ภายในประเทศที่เปนป ญ หาและวิ กฤตที่ต องเผชิญ อยางหลี กเลี่ ยงไมได ทั้งนี้ สภาวการณและแนวโน ม
ภายนอกและภายในทีส่ ําคัญ รวมทั้งสภาวการณการจัดการศึกษาที่ผานมา มีประเด็นดังตอไปนี้
๑.๒.๑ สภาวการณและแนวโนมภายนอก
๑) การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ความกา วหนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
กา วกระโดด การเขา สู ยุ คอิ นเทอร เน็ ต แห งสรรพสิ่ ง (Internet of Things) ส งผลตอการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูและวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยไปโดยฉับพลันสิ้นเชิง (Disruption) เกิดเปนความทาทาย
ของกระแสโลกาภิวั ตนรอบใหมที่ทุกประเทศในโลกจะต องเตรียมพร อมเพื่อรับมื อให ทั น และสามารถ
สรางสรรคประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่มีอยูอยางมหาศาล เพื่อความเปนตอทางดาน
เศรษฐกิจภายใตการแขงขันอยางเสรีและไรพรมแดน
๒) การรวมตั ว เป นประชาคมอาเซี ย น ส ง ผลต อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
การเมื อ ง และความมั่ น คงของประเทศ โดยด า นเศรษฐกิ จ มี ก ารขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว การรวมเป น
ตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว มีการไหลเวียนอยางเสรีของแรงงาน สินคา บริการ การลงทุน และเงินทุน
ดานสังคมและวัฒนธรรม เกิดเปนสังคมพหุวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ระหวางกัน ดานการเมืองและความมั่นคง มีการเปดชายแดนและการเคลื่อนยายประชาชนขามแดน ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหไทยตองเตรียมพรอมที่จะเรียนรู และปรับตัว ทั้งทักษะที่จําเปน สมรรถนะใน
การทํางานภาษา และพรอมรับภัยคุกคามขามชาติที่อาจเกิดขึ้น โดยการศึกษาจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเพิ่ม
ศักยภาพของคนเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
๓) การเขาสูวิกฤตสังคมสูงวัย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุขทําใหประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดที่ลดลง สงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคม เกิดปญหาขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ และการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น
อีกทั้งแนวโนมความตองการสินคาและบริการสําหรับผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การศึกษาจึงจําเปนตองวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีทักษะและสมรรถนะสูง ผานการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ลดภาวการณพึ่งพิง และเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
๔) การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรง การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและชุมชนเมือง สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว สราง
มลพิษ เกิดภาวะโลกรอน ตลอดจนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น นํามาซึ่ง
ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ ป ระมาณคา มิ ไ ด การศึ ก ษาจึ ง ต อ งสามารถถ า ยทอดกระบวน
การเรียนรูของการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไปสูเด็กและเยาวชน ใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง บริหารและ
จัดการ หาทางปองกันภัยธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีตอไป
๑.๒.๒ สภาวการณและแนวโนมภายใน
๑) คุณภาพของคนไทยทุกกลุมวั ย ปจจัยที่สงผลสวนหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาที่ไม
สามารถเตรี ยมและพั ฒนาคนให มี ทั กษะและคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค ของแต ละกลุ มวั ย เช น เด็ กเล็ ก
(๐ - ๓ ป) มีพัฒนาการไมสมวัย ซึ่งสงผลตอระดับสติปญญา บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณในระยะ
ยาว วัยเรียนเนนเรียนในสายสามัญ ใหคุณคากับคุณวุฒิทางการศึกษา โดยไมมุงเปาหมายการศึกษาและเรียนรู
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๒๖
เพื่อการดํารงชีวิต วัยแรงงานมีปญหาผลิตภาพแรงงานต่ําเนื่องมาจากทักษะและสมรรถนะไมสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดงาน และผูสูงวัย สวนใหญเปนวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
๒) คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทย ปจจุบันคนไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม ความมี
วินัย ความซื่อสัตยสุจริต และจิตสาธารณะ มีคานิยมที่ยึดตนเองเปนหลักมากกวาการคํานึงถึงสังคมสวนรวม
รักสนุกและความสบาย ขาดความอดทน วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกวาความดี มีคุณธรรม แสดงให
เห็นวา คนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ละทิ้งคานิยมอันดีงาม และลดคุณคา
ของความเปนไทย การศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญตอการวางรากฐานบนคานิยมที่ดีของสังคมไทย
๓) การวางแผนเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ รัฐบาลมีนโยบายสําคัญเพื่อเตรียมพรอม
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู “ประเทศไทย ๔.๐” มีการจัดทําแผนระดับชาติที่สําคัญ คือ
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่กําหนดวิสัยทัศน คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงคเพื่อใหคนไทยทุกชวงวัยมี
ทักษะ ความรูความสามารถ และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งทุกหนวยงานไดมีการจัดทํา
แผนและกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนดังกลาวที่สอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน
๑.๒.๓ สภาวการณการจัดการศึกษา
๑) คุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไมเปนที่นาพอใจ จากผลการประเมินในระดับชาติ
และนานาชาติ พบวา ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (๒๕๖๑)
ของนักเรียนทั่วประเทศอยูในระดับต่ํามาก โดยพบวาผลคะแนนเฉลี่ยในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมของ
ประเทศ ไมมีรายวิชาใดไดคะแนนเกินรอยละ ๕๐ สวนผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) (๒๐๑๕) ซึ่งมุงเนนการประเมิ น
ความสามารถของนักเรียนในการนําความรูดานวิทยาศาสตร การอาน และคณิตศาสตร จากการเรียนรูไป
ประยุ กต ใช เพื่ อแกปญ หาในชีวิ ต คะแนนเฉลี่ ย ของนั กเรีย นไทยอายุ ๑๕ ป ต่ํ า กว า คา เฉลี่ ยนานาชาติ
(OECD) ทุกวิชา โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก คือ ๕๐๐ คะแนน พบวา ประเทศไทยมีผู
ที่ ไ ด คะแนนเฉลี่ ย ต่ํา กวา มาตรฐานโลกในวิชาคณิ ตศาสตร มากถึงร อยละ ๕๓.๘ และวิช าวิท ยาศาสตร
รอยละ ๔๖.๗ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามพบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน คือเวียดนามมีผูที่ได
คะแนนเฉลี่ ย ต่ํ า กว า มาตรฐานโลกเพี ย ง ร อ ยละ ๗.๘ และร อ ยละ ๕.๙ ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ช า
วิทยาศาสตร ตามลําดับ รวมทั้งยังมีความเหลื่อมล้ําสูงมากเมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานศึกษา โดย
โรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียนสาธิต สวนใหญมีคาคะแนนเฉลี่ยมากกวา ๕๐๐ คะแนน แตในโรงเรียน
ทั่วไป ทั้งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ยังมีคา
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน อีกเปนจํานวนมาก มีคะแนนเพียง ๓๖๐ – ๔๒๐ คะแนนเปนสวนใหญ
และการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
(Trends in International Mathematics and Science Study : TIMSS) (๒o๑๕) ซึ่ ง ประเมิ น ความรู
และทักษะคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยต่ําทั้งสองวิชา ทั้งระดับประถมศึกษาป
ที่ ๔ และมัธยมศึกษาปที่ ๒
๒) การบริหารจัดการ โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษา
สวนใหญของประเทศมีขนาดใหญ มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารบอยครั้งทําใหการดําเนินการตามนโยบายไม
ตอเนื่อง มีการบริหารแยกสวนในแตละองคกรหลัก ขาดการบูรณาการกันอยางแทจริง รวมทั้งมีการรวม
อํานาจและสั่งการจากสวนกลางคอนขางมาก ไมมีการแบงแยกความรับผิดชอบแตละหนวยงานอยางชัดเจน
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๒๗
ทั้งดานนโยบาย (Policy) ดานกํากับดูแลสงเสริม (Regulator) ดานการสนับสนุน (Supporter) และดาน
การดําเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) ทําใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการ
ภาพรวมของสถานศึกษา หลักสูตร และชั่วโมงเรียน มีกระบวนการในการบังคับบัญชาหลายระดับชั้น สงผล
ใหการดําเนินการลาชา ไมคลองตัว สถานศึกษาขาดความเปนอิสระในการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ
บริบทความแตกตางกันของพื้นที่ การมุงเนนการบริหารตามกฎ ระเบียบ มากกวาการบริหารเพื่อบรรลุ
เปาหมาย และการขาดความเชื่อมโยงกับการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล
สงผลใหเกิดความสูญเปลาและความไมมีประสิทธิภาพของระบบการศึกษา อาทิ จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่เพิ่มมากขึ้นตามโครงสรางประชากรวัยเรียนที่ลดลง เปนตน รวมทั้งขาดฐานขอมูลทางการศึกษาภาพรวม
ของประเทศที่มีคุณภาพ เปนปจจุบัน สามารถใชงานรวมกันไดในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหขาดขอมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในภาพรวม
๓) การประเมินคุณภาพการศึกษา ยังไมสะทอนผลการจัดการศึกษาอยางแทจริง เปน
การประเมินที่เนนเอกสาร และรายงาน ทําใหเปนการเพิ่มภาระใหกับสถานศึกษาและครู ควรใหความสําคัญ
กั บ การประเมิ น เพื่ อพั ฒ นา การใช ขอ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ การประเมิ น การทํ า งานจากสภาพจริ ง เน น ที่
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ และมีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของ
แตละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔) งบประมาณทางการศึกษา ในภาพรวมระดับกระทรวงไดรับการสนับสนุนงบประมาณสูง
แตสวนใหญเปนสวนของคาตอบแทนบุคลากร (เงินเดือน) เหลือในสวนที่ใชจายเพื่อพัฒนาผูเรียน การเรียน
การสอน และครูคอนขางนอย ขาดกลไกการบริหารระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน รวมทั้งขาดการสงเสริม การสรางแรงจูงใจ และมีกฎระเบียบบางประการที่เปนอุปสรรค
ในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาอยางเปนรูปธรรม
๕) กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนสวนใหญ
เนนเนื้อหาสาระและความจํามากกวาการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ สงผลใหผูเรียนขาดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค อีกทั้งขาดทักษะการแกปญหา การตั้งคําถาม และ
แสวงหาความรู รวมทั้งขาดการพัฒนาทักษะการจัดการขอมูลสารสนเทศ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนสําหรับโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีขอมูลใหสามารถเขาถึงไดจํานวนมาก หลากหลายชองทาง จําเปนตองมีความสามารถใน
การวิเคราะห สังเคราะห เพื่อเลือกใชประโยชน และถายทอดอยางถูกตอง เหมาะสม
๖) โอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษา ในภาพรวมยั งคงมี ความเหลื่ อ มล้ํ า สู ง
ผูเรียนไดเขาเรียนไมครบทุกคน มีปญหาการออกกลางคัน และผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ทั้งผูพิการ
ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ยังไมไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม ประชากรวัยแรงงานยังมี
การศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนมาก รวมทั้งมีความแตกตางในเชิงคุณภาพของแตละ
โรงเรียน ทั้งเรื่องขนาด ที่ตั้ง (ในเมือง/นอกเมือง) ผูบริหาร ครู และสื่อการเรียนการสอน การใชความ
ไดเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในการเขาถึงสถานศึกษาที่ดีและ
มีคุณภาพ ยิ่งทําใหโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษามีความเหลื่อมล้ําสูงขึ้น อีกทั้งโอกาสที่ไดรับนั้น
ยังอยูบนฐานของคุณภาพที่แตกตางกัน นําไปสูการสรางความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดที่เพิ่มมากขึ้น
ในระยะยาว
๗) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ จากผลการประเมินในหลายรายการพบวา
สมรรถนะดา นการศึกษาของประเทศไทยในเวทีสากลยั ง อยู ในระดับไม นาพึงพอใจ ทั้งดานโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ทั้งผลการจัดอันดับ
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๒๘
ของ World Economic Forum (WEF) (๒o๑๗-๒o๑๘) ที่ ตั ว ชี้ วั ดด า นการศึ กษามี อั นดั บลดลง และผล
ความสามารถในการแข ง ขั น ด า นการศึ กษาของ IMD ซึ่ ง อั น ดั บ ลดลงเช น กั น รวมทั้ ง ผลการจั ดอั น ดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย โลก โดยนิ ต ยสาร TIMES (๒o๑๘) และ QS World University Ranking (๒o๑๘) ไม มี
มหาวิทยาลัยของไทยติด ๒๐๐ อันดับแรกของโลก
๘) ทิศทางการจัดการศึกษาของไทยในอนาคต จากแนวโนมสภาวการณการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลทั่วโลกเขาไวดวยกัน ขอมูลและความรูมากมาย
มหาศาลสามารถเขาถึงไดโดยงาย และเทคโนโลยีถูกนํามาใชประโยชนในดานตางๆ แทนแรงงานมนุษย
สั ง คมป จ จุ บั น จึ ง ต อ งการแรงงานที่ มี ค วามสามารถที่ แ ตกต า งไปจากอดี ต คื อ ต อ งมี ทั ก ษะที่ ร องรั บ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณปจจุบันได อาทิ การปรับตัว การคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีม ความคิด
สรางสรรค สามารถจัดการกับงานและปญหาไดดวยตนเอง การพัฒนาประเทศจําเปนตองใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทุนมนุษย การใชและตอยอดองคความรู การวิจัยและพัฒนา ทั้งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การจัดการศึกษาจึงตองปรับเพื่อเตรียมคนใหพรอมรองรับกับสภาวการณดังกลาวเชนกัน
ทั้งการจัด ระบบการเรียนรูที่ตองเนนการสรางสังคมแหงปญญา เปลี่ยนการเรียนรูแบบทองจํา (Passive
Learning) ไปสูการเรียนรูแบบเชิงลึก (Active Learning) และตอยอดดวยการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิด
นวัตกรรม สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และเนนการเรียนเพื่อการมีอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซึ่ง
อาจมีรูปแบบที่หลากหลายตามความแตกตางและความพรอมของแตละบุคคล วัฒนธรรม และบริบทของ
พื้นที่ รวมทั้งมีการปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
การจัดการศึกษาในสถานการณปจจุบันตองมุงสรางบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถที่จะรับมือกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได ดังนั้น ระบบการศึกษาแบบเกาที่มีแนวคิดวา บัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ บัณฑิต
ที่มีความรูในเชิงเนื้อหาดีที่สุด เปนผูที่สอบผลการทดสอบสูงที่สุด และระบบการเรียนการสอนที่มุงเนน
เนื้อหาที่อยูในหลักสูตร ตําราเรียน มากกวาการฝกใหเด็กมีทักษะที่ตองใชในชีวิตประจําวัน จึงไมสามารถ
สรา งบัณ ฑิ ตเพื่ อรั บ มื อ กับ สภาพสั ง คมป จ จุ บั นได แนวคิ ด ในการจั ด การศึ กษาจึ ง ต อ งปรั บเปลี่ ย นตาม
ทั้งโครงสรางของหนวยงานที่จัดการศึกษาที่ตองปรับบทบาทจากการเปนผูจัดการศึกษา เปนการสนับสนุน
สงเสริม กํากับ ติดตาม และควบคุมทิศทางในภาพรวม และเปดโอกาสในภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา ไดลงมือปฏิบัติมากกวา
การทองจําจากตํารา และไมเพียงเนนพัฒนาทักษะทางวิชาการเทานั้น แตตองพัฒนาทักษะดานอื่นๆ เชน
ดนตรี ศิลปะ กีฬา รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกันไปดวย ใหเปนทั้ง “คนเกง และคนดี” และคํานึงถึง
ความต อ งการจํ า เป น ที่ แ ตกต า งของผู เรี ย นแต ล ะคน เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการศึ ก ษาและเรี ย นรู และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหมากที่สุด สวนผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย ซึ่งจะเปนเบาหลอมที่สําคัญ
ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผูเรียน ตองเปนผูที่ไดรับการบมเพาะผานทางกลไกและระบบ
การผลิ ต คัด กรอง และพั ฒนาที่ มี คุณ ภาพ ซึ่ง ประเด็ นดั งกล า วสอดคลองกั บ ขอเสนอของกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่มีจุดเนนดานการพัฒนาในประเด็นพัฒนาครูและบุคลากร
ทั้งระบบ พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบ
การศึกษาตลอดชีวิต (สนช. ๒๕๖๐) รวมทั้งขอเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ย สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช. ๒๕๖๐) ที่ไดเสนอขอเสนอการปฏิรูปการจัดการศึกษาใน
ประเด็ น ต า งๆ อาทิ การปฏิ รู ป โครงสรา งและระบบการศึ ก ษา การเตรี ย มการและการรั บ ผู เ ขา เรีย น
การบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินงานจะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือ
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จากทุ ก ภาคส ว นที่ เกี่ ย วข อง ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม เพื่ อ ให การศึ ก ษาเป นกลไกใน
การพัฒนาคน และพัฒนาชาติอยางยั่งยืนตอไป
๑.๓ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
เปาหมายของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษามีความสอดคลองกับแผนจํานวน ๓ แผน คือ ๑) รางแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ ๓) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับ (ราง) แผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
การปฏิรูปประเทศดานการศึกษามีแนวทางสอดคลองและครอบคลุมทุกประเด็นของยุทธศาสตร
ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ที่มุงพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
คนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมี
สุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม
และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด ของตนเอง และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นของการสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในประเด็นการพัฒนา
ภาคผลิตและบริการ โดยยกระดับการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การสรางผูประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูประเทศพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต
๒. ความสอดคล องของการปฏิรูปประเทศด านการศึ กษากับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
การปฏิรูปประเทศดานการศึกษามีแนวทางสอดคลองและครอบคลุมยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ที่มีเปาหมายสรางคนไทยสวนใหญใหมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม คนในสังคมไทยทุกชว งวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น คนไทยมีการศึกษาที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
และสถาบั นทางสั งคมมี ความเขม แข็ง และมี สว นร วมในการพัฒ นาประเทศเพิ่ม ขึ้ น โดยเฉพาะสถาบั น
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
นอกจากนี้ มี บางเป าหมายที่ สอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ที่ ๒ การสรางความเป นธรรมและลดความ
เหลื่ อมล้ําในสั งคม ที่ มุ งเพิ่ มโอกาสการเข าถึ งบริ การพื้นฐานทางสังคมของภาครั ฐ และยุ ทธศาสตร ที่ ๓
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ตามเปาหมายการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศ ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ตามเปาหมายที่ใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตามเปาหมายเพื่อเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
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๓. ความสอดคลองของการปฏิรูปดานการศึกษากับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
การปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึก ษามี แ นวทางสอดคล อ งและครอบคลุ ม กั บ ทุ ก ยุ ท ธศาสตรข อง
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัด การศึกษาเพื่อ
ความมั่ นคงของสั ง คมและประเทศชาติ ยุ ทธศาสตรที่ ๒ การผลิ ต และพัฒ นากํา ลั งคน การวิจั ย และ
นวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความ
เทาเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
จากสภาวการณและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยาง
เรงดวน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาประเทศ
ในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจึงไดดําเนินการใหมีความสอดคลองกับรางแผนยุทธศาสตร
ชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) และแผนการศึ กษาแห งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศดา น
การศึกษายังมีขอบเขตการดําเนินการใหเกิดผลตาม มาตรา ๒๕๘ จ. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย (๑) การใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอน
เขา รับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญาในสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย (๒) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหก ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ (๓) ใหมีกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย ใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มี
ความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการ
สอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว สอดคลองกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
๑.๔ เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กําหนดเรื่องและประเด็นการปฏิรูปไวทั้งสิ้น ๗ เรื่อง
ประกอบดวย (๑) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง (๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
(๓) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละอาจารย (๕) การปฏิ รู ป การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (๖) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ (๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวย
ระบบดิจิทัล
๑.๔.๑ วัตถุประสงครวม
ในภาพรวมเชิงระบบของการปฏิรูป ๗ เรื่องดังกลาว กําหนดวัตถุประสงคโดยรวมของการปฏิรูป
การศึกษาไว ๔ ดานดังนี้
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม (๑.๑)
ผลลัพธทางการศึกษาและการเรียน (learning outcomes) ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติที่ถูกตอง และ
รูจักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดํารงชีวิตของตนเองและการใชชีวิตรวมกับผูอื่นตามเจตนารมณ
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๓๑
ของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๕๔ วรรค ๔ (๑.๒) หลั กสู ต รและกระบวนการจั ด การศึ กษาและการเรีย นรู
(educational core processes) ที่ยืดหยุน หลากหลาย ถูกตอง ทันสมัย ทันเวลา และมุงเนนการสรา ง
เสริม คุณธรรม จริย ธรรมและคา นิยมทางสั งคมที่ ถูกต อง และ (๑.๓) สถานศึกษาและระบบสนั บสนุน
(educational institutionsand support systems) ที่ตอบสนองตอความตองการของการจัด การศึกษา
ตลอดจนทรัพ ยากรด านการศึกษาที่มี คุณภาพ ได แก ครูและบุ คลากรทางการศึกษา งบประมาณและ
เทคโนโลยี
๒. ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางการศึ ก ษา (reduce disparity in education) เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบดวย (๒.๑) โอกาสในการเขาถึง
การศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู (equity in access) (๒.๒) โอกาสในการไดรับทางเลือกใน
การศึกษาและการเรียนรูพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน (equity in choosing appropriate
process in education) และ (๒.๓) โอกาสในการไดรั บประโยชน ของการเรีย นรูและพัฒนาทั กษะใน
การประกอบอาชี พ เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพตามความถนั ด ของผู เ รี ย น (equity in benefiting from
aptitude-based quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ
๓. มุง ความเปน เลิศ และสรา งขีด ความสามารถในการแขง ขัน ของประเทศ (leverage
excellence and competitiveness) หมายถึ ง การสร า งสมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย นที่ มี
ศักยภาพสูง มีความเปนผูนํา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาให
สามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับ
สถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคลองกับ ทิ ศทางการขับเคลื่ อนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล อมของ
ประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยตองไดรับการยอมรับวาเทียบเคียงไดกับ
ประเทศชั้นนําอื่นๆ
๔. ปรับ ปรุง ระบบการศึ กษาใหมีป ระสิ ทธิภาพของการใช ทรัพยากร เพิ่มความคล องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency,
Agility and Good governance) โดยเฉพาะการสงเสริมและสรางสมดุลของความคุมคา ความโปรงใส
ความรับผิ ด ชอบ คุณ ธรรมและจริย ธรรม ทั้ งนี้ร ะบบการศึกษาของประเทศที่ มีธ รรมาภิ บาลจะเอื้ อตอ
การบรรลุ ต อ วั ต ถุ ป ระสงค ข อ ๑-๓ ข า งต น อย า งครอบคลุ ม และสมดุ ล (Balanced and inclusive
achievement)
๑.๔.๒ เปาหมายรวมและตัวชี้วัด
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษา ได กํ า หนดเป า หมายรวมและตั ว ชี้ วั ด ของการพั ฒ นา
การศึกษาในแตละเรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง
เปาหมายรวม
๑. ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนกลไกสําคัญตอการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยางเหมาะสม สอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
๒. ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีความรวมมือในการจัดการศึกษา
อยางสมดุลและภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้น
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๓๒
๓. คนไทยทุกชวงวัยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตได ตามความตองการผานการจัดการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ผานชองทางตางๆ เพื่อใหเปนคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดตาม
กรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพ
๔. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ ตามแผน
การศึกษาแหงชาติ เพื่อใหสามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสามารถแขงขันได
๕. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับสูง เพื่อการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจที่กําหนดไวใน (ราง) พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติพ.ศ. ....
ตัวชี้วัด
๑. กฎหมายที่เ กี่ ย วของกับ การศึกษาที่ ไ ดรั บการจั ด ทํ า ปรับ ปรุง แกไ ข ให ส อดคล อ งกั บ
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช (ภายใน ๒ ป)
๒. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามเปาหมายไดรับการแกไขหรือปรับปรุงครบถวนตามที่ระบุไวตามเปาหมายระยะสั้น
๓. สั ด ส ว นของการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ต า งๆ โดยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ
ภาคเอกชน หรือโดยความรวมมือระหวางรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในดาน
สัดสวนของจํานวนผูเรียน จํานวนสถานศึกษา และมูลคาของทรัพยากรที่ใชเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญตามเปาหมายระยะสั้น
๔. มีการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการ
ดําเนินการตามดัชนีมีระดับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
๕. การศึ ก ษาไทยมี ทิ ศ ทางและการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น เอกภาพ
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหสามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสามารถแขงขันได
๖. แผนการศึกษาแหงชาติ (ฉบับปรับปรุง) ที่มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. การศึกษา
แห งชาติ พ.ศ. .... ป จจัยด านความมั่ นคง เศรษฐกิจ สั งคม ความก าวหน าด านวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศและของโลก สถานการณการศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช (ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓)
๗. ความสอดคลองของแผนระดับตางๆ ของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการศึกษา (ภายในป
พ.ศ. ๒๕๖๕)
๘. มีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
เปาหมายรวม
๑. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุมทั่วไป และกลุมที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สามารถเขาถึง และ
ไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน รวมถึงมีระบบ
คัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และการจัด การเรียนรูที่เหมาะสมกับชวงวัย มีระบบ
ฐานขอมูลที่เอื้อตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลอง เปนเอกภาพ

32

๓๓
๒. พอ แม ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset) เกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจที่ถูกตองในการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเขาถึงและไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยาง
เหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน
๒. รอยละของพอแมที่ไดรับการพัฒนาบทบาทการเปนพอแม และการเตรียมความพรอม
กอนตั้งครรภ
๓. รอยละของพอแม ผูปกครองที่มีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา
เด็กปฐมวัย
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เปาหมายรวม
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาค
ในโอกาสพัฒ นาตนเองตามศักยภาพและเขา ถึง การศึกษาที่ มี คุณ ภาพ รวมถึงเสริม สรางพัฒ นาครูและ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคความรูที่นําไปใชไดจริงเพื่อยกระดับ
ความสามารถของคนไทยไดอยางยั่งยืน
๒. บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความตองการการดูแลเปนพิเศษ
ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิต อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
๓. โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ตองการการยกระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาอยางเรงดวน ไดรับการแกปญหาอยางเปนระบบ
๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยใหคํานึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลําบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
หรือหางไกล
๕. ครู และผู เรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็ กในพื้ นที่ หางไกลและโรงเรี ยนขนาดกลางที่ ต องการ
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวนสามารถเขาถึงการสนับสนุนทางวิชาการไดอยางเพียงพอ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสในระบบการศึกษาที่ไดรับการอุดหนุนเงินทุน
เพื่อบรรเทาอุปสรรคการเขาถึงการศึกษาที่สอดคลองกับความจําเปนรายบุคคลจนสําเร็จการศึกษาและ
การพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
๒. ร อ ยละของเด็ ก เล็ ก ในครอบครั ว ที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย หรื อ มี ลั ก ษณะเฉพาะได รั บ
การอุดหนุนใหสามารถดูแลเด็กเล็กไดดี มีพัฒนาการสมวัยและมีความพรอมเขาสูระบบการศึกษา (School
Readiness)
๓. สัดสวนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับโอกาสการเขาสูการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย /ปวช.-ปวส. ของเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
๔. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับกอนวัยเรียน
๑) รอยละ ๘๐ ภายใน ๓ ป
๒) รอยละ ๙๐ ภายใน ๑๐ ป
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๓๔
๕. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา
๑) รอยละ ๙๕ ภายใน ๓ ป
๒) รอยละ ๙๙ ภายใน ๑๐ ป
๖. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑) รอยละ ๙๐ ภายใน ๓ ป
๒) รอยละ ๙๕ ภายใน ๑๐ ป
๗. ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index) ของประเทศไทย ดัชนีการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยจากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum:
WEF) และตัวชี้วัดทางการศึกษาของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโนม
ดีขึ้นสูการบรรลุเปาหมายในป ๒๐๓๐
๘. การจัด สรรงบประมาณดา นศึก ษาของประเทศเพื ่อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา
(Equity-based budgeting) มีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ ๕ ภายใน ๓ ป
๙. ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ ๖ กระทรวง
๑) ครอบคลุมขอมูลเด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสมากกวารอยละ
๗๕ ของประเทศภายใน ๓ ป
๒) ครอบคลุมขอมูลเด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสมากกวารอยละ ๙๐
ของประเทศภายใน ๑๐ ป
๑๐. ความครอบคลุมของระบบคัดกรองและกลไกการคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรองตาง ๆ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความตองการการดูแลเปนพิเศษ
๑๑. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของที่มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลพิการ บุคคลผูมีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความตองการการดูแลเปนพิเศษ
๑๒. จํานวนผูเรียนที่ไดรับการคัดกรอง วินิจฉัย สงตอ และชวยเหลือ
๑๓. ความก า วหน า ของการดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะต อรั ฐ บาลว า ด ว ยยุ ท ธศาสตร
เพื่อแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล
๑๔. ความกาวหนาของการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาโรงเรียนขนาดกลาง
ที่ตองการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวนอยางเปนระบบ
๑๕. รอยละของสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพ
๑๖. จํานวนครูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
๑๗. อัตราการยายออกของครูในพื้นที่หางไกลนอยลง
๑๘. จํา นวนครูและผูเ รีย นในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้น ที่หางไกลและโรงเรียนขนาดกลาง
ที่สามารถเขาถึงการสนับสนุนทางวิชาการ
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
เปาหมายรวม
๑. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตองการของประเทศ (demand-side financing)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษา
ที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพื่อใหผูรับทุนเขาศึกษา เพื่อใหไดครูที่มีสมรรถนะตรงกับ ความต องการของ
ประเทศ ดําเนินการโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอยางนอย ๑๐ ป
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๓๕
๒. ไดครูสมรรถนะสูงและตรงตามความตองการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทําใหนิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเปนครู
มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับประสบการณดานวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่องตลอดหลักสูตร
๓. ไดครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเปนครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัด
การเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะในการปฏิ บัติ
หนาที่ของตนอยางตอเนื่อง เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพดวยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ในการพัฒนาแตละกลุม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกล เสี่ยงภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให
ไดรับความสะดวกในการพัฒนา
๕. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสมกั บความสามารถ ประสิ ท ธิ ภาพในการสอน และผลลั พ ธ ในการพั ฒ นาผู เ รีย น โดยคํ า นึ ง ถึง
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกล เสี่ยงภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร
๖. ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ
และจัดหรือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ และประสบการณที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ รวมไปถึงการพัฒนาผูที่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือสรรหาเปนผูบริหาร
สถานศึกษาและผูที่ไมผานการประเมิน
๗. ใหคุรุสภาเปนองคกรวิชาชีพครูที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๘. ให ร ะบบงานในการบริ ห ารครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาภาครั ฐ เป น ระบบที่ มี
การดํา เนินการเปนไปตามหลั กธรรมาภิบาล มีความคลองตัว มีการกระจายอํานาจที่ เหมาะสมเอื้ อ ต อ
การบริหารสถานศึกษาที่มีความเปนอิสระ
ตัวชี้วัด
๑. การจั ด สรรเงิ น ในแผนการผลิ ต และพั ฒนาครู ของประเทศไทย เป นไปตามเป า หมาย
การดําเนินงานของแผน อยางนอยรอยละ ๘๐
๒. ผลการสืบคนขอมูลครูจากระบบขอมูลครู (Teacher Data System) เพื่อนํามาใชพยากรณ
ขอมูลการผลิต การใช และการคาดการณอัตรากําลังครูในสาขาที่ขาดแคลน มีความนาเชื่อถือและถูกตอง
สอดคลองกับสภาพการณจริง อยางนอยรอยละ ๘๐
๓. จํานวนสถาบันการผลิตครูมีการนํากรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครูอาชีวศึกษามาใชในการจัดทําหลักสูตรการผลิตครู อยางนอยรอยละ ๘๐
๔. จํานวนสถาบันการผลิตครูมีการนําหลักสูตรการผลิตครูไปใช โดยปรับใหสอดคลองกับ
บริบทของแตละสถาบันการศึกษา รอยละ ๑๐๐
๕. จํานวนอาจารยที่สอนในสถาบันที่มีการผลิตครู มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
๖. จํานวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรดานการศึกษาพิเศษที่ครอบคลุมทั้งกลุมพิการ
กลุมผูมีความสามารถพิเศษ และกลุมที่มีความตองการการดูแลเปนพิเศษ
๗. รอยละของสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการมีผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณดาน
การปฏิบัติมาเปนครูฝกอาชีวศึกษา
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๓๖
๘. รอยละของครูอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และมีโอกาสเรียนรูในสถาน
ประกอบการจริง
๙. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม
๑๐. รอยละของครูและผูบริหารที่ผานเกณฑการพัฒนาดวยระบบ National Professional
Teacher Platform (NPTP)
๑๑. จํานวนศูนยฝกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในแตละภูมิภาค
๑๒. รอยละ ๘๐ ของจํานวนครูทั่วประเทศที่เขารวมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือขายครู National Professional Teacher Platform (NPTP)
๑๓. ร อ ยละของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ผ า นการประเมิ น มาตรฐานสมรรถนะหลั ก และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
๑๔. ดัชนีการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
๑๕. อัตราการผลิตครูเปนไปตามตามแผนอัตรากําลังที่วิเคราะหจากระบบขอมูลครู
๑๖. อัตราการบรรจุขาราชการครูตามความตองการจําเปนของพื้นที่
๑๗. ดัชนีความเชื่อมั่นของขาราชการครูในเรื่องความกาวหนาทางวิชาชีพ อยางเปนธรรม
บนผลลัพธที่เกิด ขึ้นกับผูเรี ยน และระบบการเลื่อนวิ ทยฐานะเปนไปอยางถูกต องเปนธรรม ตอบสนอง
การพัฒนาของผูเรียน
๑๘. ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระบบสวั ส ดิ ก ารของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในด า น
ประสิทธิภาพ สุจริต โปรงใส เปนธรรมและทั่วถึง
๑๙. ดัชนีการออมและการใชจายของครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ ๕ : การปฏิ รู ป การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
เปาหมายรวม
๑. การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัด
การเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจ
ในชาติ
๓. มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ไดรับการปรับปรุงใหสามารถประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทางใน
การคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๔. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี
การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน
๕. สถานศึกษาระดับตางๆ มีระบบคุมครองดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอยาง
เหมาะสม
๖. เพิ่มจํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชนและ
ประเทศ และผูจบอาชีวศึกษามีงานทํา
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๗. ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ หรือผานการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ
๘. ผูเรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดเอง
๙. บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เพิ่ม
การผลิตในสาขาที่ประเทศตองการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไมตรงกับความตองการของตลาด
๑๐. สถาบั นอุ ดมศึ กษาของไทยสามารถตอบสนองความต องการของประเทศไปในอนาคต
ทั้งในดานการพัฒนาคน การวิจัย และสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนทําใหสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัว
และแขงขันไดในโลก หรือเปนสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมไดอยางมีประสิทธิผล
๑๑. ลดป ญ หาความเหลื่อ มล้ํา ทางการศึก ษาในระดั บอุ ด มศึก ษา โดยเป ด โอกาสให ผูที่ มี
ศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเขาเรียนในสาขาที่ตนถนัด ไดอยางเต็มศักยภาพ
๑๒. เพิ่มประสิทธิภาพของการใช งบประมาณของรัฐ ในการสนั บสนุ น การจัดการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาล
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ใหการจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปรงใส ตรวจสอบไดและสงเสริมการมีสวนรวม
อยางเหมาะสม
๑๓. มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เปนหนวยงานที่ไมแสวงหาผลกําไร
ทําหนาที่เปนองคกรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัด การเรียนรู การวัด และประเมินผล ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดทํา สงเสริม สนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนติดตามผล
ตัวชี้วัด
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งกําหนดความชัดเจน
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่คาดหวังในแตละระดับการศึกษาของผูเรียน กําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน
เวลาเรียนเพิ่มเติม และรูปแบบการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู
๒. จํานวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูเชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก และ
การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมุงเนนสมรรถนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย
และภูมิใจในชาติ
๓. รูปแบบการเกิดปญหาอาชญากรรม และปญหาทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
๔. ระบบการทดสอบระดั บ ชาติ ที่ ส ามารถประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ดการศึก ษาที่ ต รงตาม
เปาหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๕. วิธีการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอที่หลากหลาย มีความเปนธรรม
และสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๖. รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชนวาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และบรรลุเปาประสงคใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
๗. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุมครองผูเรียน ทั้งดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
๘. อัตราสวนผูเรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษาสูงขึ้น
๙. รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
๑๐. รอยละของสถานประกอบการ ที่มีความพึงพอใจตอสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
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๑๑. รอยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น
๑๒. อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา (ไมนับศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา ๑ ป เพิ่มขึ้น
๑๓. มีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ
เรื่องที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
เปาหมายรวม
๑. สถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุมดา นการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดา นการบริหารงานบุคลากร ดานการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบตอคุณภาพของการจัดการศึกษา
๒. ผูเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคลองกับ
อัตลักษณของชุมชนและพื้นที่
๓. มี การเรี ย นรู และขยายผลของนวั ต กรรมที่ ไ ด จ ากพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ กษาสู ก ารจั ด
การศึกษาในพื้นทีอ่ ื่นๆ
๔. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางที่แบงแยกหนาที่และอํานาจเพื่อรองรับรูปแบบใหมที่แยก
ความรับผิดชอบในดานนโยบาย (Policy) ดา นกํากับดูแลสงเสริม (Regulator) ดานการสนับสนุนตางๆ
(Supporter) และดานการดําเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุงเนนการกระจายอํานาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบตอการสนับสนุนสถานศึกษาและมีบทบาท หนาที่และอํานาจสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนสถานศึกษาที่มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาที่ดําเนินการไดจริง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
๒. รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคลองกับเปาหมายของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
๓. จํานวนเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาดานตางๆ ที่มีการขยายผลมาสูพื้นที่อื่นๆ หรือนํามา
ประยุกตใชในระดับประเทศ
๔. มีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล (Digitalizationfor
Educational and Learning Reform)
เปาหมายรวม
๑. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning
Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความสามารถใน
การแขงขัน เพื่อใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้
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(๑) เพื่อใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตางๆ ที่มีอยูและจะมีการสรางขึ้นตอไป ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ทั้งเปนที่รวบรวมขอมูลสื่อ
การเรียนรูเดิมที่มีอยูแลว
(๒) เป นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พั ฒนาสื่อการเรียนรูที่มี คุณภาพ ใหอยู ในรูปแบบที่
สามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และทั่วถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่งที่ตองการไดโดยงาย
(๓) เปนเวทีที่มีการเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสูการเปดโอกาสใหทุกคน
เขามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ํา และนําแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน ตลอดจนเปนเวทีที่มีการใหบริการเพื่อการเรียนรู (service) ตางๆ
(๔) เพื่ อเร ง รั ด แก ป ญ หาความเหลื่ อมล้ํ า และสร า งเสริม คุ ณ ภาพการศึ กษา ทั้ ง ระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่อยูในทองถิ่นหางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูที่มีความจําเปนพิเศษ
อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน
(๕) เพื่อพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปน
ผูอํานวยการเรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมายมหาศาล
ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑
๒. มีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดทํา
ขอมูลรายบุคคลของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน และกระบวนการที่
เกี่ยวของในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา
๓. คนไทยมีความฉลาดรู มีความเขาใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบ
ดิจิทัลไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
ตัวชี้วัด
๑. แพลตฟอรมการเรียนรูดว ยดิ จิทัลที่ เกิด จากการมีสว นรว มของทุ กภาคสว นในลั กษณะ
Social Enterprise และคนทุกชวงวัยนําไปใชอยา งแพรหลาย เกิด เครือขายทั่วประเทศและนําไปสูการ
เรียนรูตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสูสากล
๒. รอยละความสําเร็จของฐานขอมูลกลางดานการศึกษา ครอบคลุมอยางนอยในเรื่องตอไปนี้
๑) ฐานขอมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษาและผูเรียน
๒) ฐานขอมูลรายบุคคลครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๓) ฐานขอมูลรายบุคคลขาราชการพลเรือนและบุคลากรอื่น
๔) ฐานขอมูลทะเบียนสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา
๕) ฐานขอมูลรายบุคคลผูสําเร็จการศึกษา
๖) ฐานขอมูลหลักสูตร
๗) ฐานขอมูลดานงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๘) ฐานขอมูลครุภัณฑและสิ่งกอสราง
๙) ฐานขอมูลดานทุนการศึกษา
๑๐) ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๑๑) ฐานขอมูลแผนงานโครงการและงบประมาณการศึกษา
๑๒) ฐานขอมูลความสัมพันธระหวางประเทศดานการศึกษา
๓. รอยละของคนไทยมี ระดับ สมรรถนะด านดิจิทั ลและการรูเท าทั น สื่ออยูในระดับดีมาก
เหมาะสมสําหรับแตละชวงวัย
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๔๐
๑.๕ วงเงินและแหลงเงิน
๑.๕.๑ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๖๖.๗ ลานบาท ประกอบดวย
 เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม
ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง
 เรื่องที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
 เรือ
่ งที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
 เรื่องที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
 เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
 เรื่องที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา
เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน
 เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉม
ดวยระบบดิจิทัล
๑.๕.๒ แหลงเงินจากงบประมาณแผนดิน
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๑๑๕ ลานบาท
๒,๖๓๐ ลานบาท
๘๙,๔๑๐.๐ ลานบาท
๗,๓๐๓.๕ ลานบาท
๖,๒๕๖.๕ ลานบาท
๑๗๓.๕ ลานบาท
๑,๑๗๘.๒ ลานบาท

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
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๔๓
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู โ ดยรวมของประเทศ
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑.๑ : การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน
จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์
เปาหมายรวม
ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนกลไกสําคัญตอการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยางเหมาะสม สอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
เปาหมายเรงดวน
มีการจัดทํา แกไข และปรับปรุง (ราง) กฎหมายลําดับรองที่มีความสําคัญเรงดวนที่สุดและ
เรงดวนใหสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ที่มีการกําหนดดําเนินการภายใน ๑ ป
เปาหมายระยะสั้น
มีการจัดทํา แกไข และปรับปรุง (รา ง) กฎหมายลําดับรองที่ มีความสําคัญ และ (ราง)
พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ใหสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....ที่มีการกําหนด
ดําเนินการภายใน ๒ ป
เปาหมายระยะกลาง - ระยะยาว
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในป ๒๕๖๔
๓. ตัวชี้วัด
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่ไดรับการจัดทํา ปรับปรุง แกไข ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช (ภายใน ๒ ป)
๔. วงเงินและแหลงเงิน
๑๐ ลานบาท หรือ ใหเปนไปตามความจําเปนเพื่อดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายขางตน
เพื่อศึกษารายละเอียด รับฟงความคิดเห็น และจัดทํารางกฎหมาย
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วิธีการ
๑) ยกรางกฎหมายลําดับรอง
ที่มีความสําคัญเรงดวนที่สุด
รับฟงความคิดเห็น และเสนอ
รางกฎหมายฯ
๒) ยกรางกฎหมายลําดับรอง
ที่มีความสําคัญเรงดวน รับฟง
ความคิดเห็นและเสนอราง
กฎหมายฯ

มี (ราง) กฎหมายลําดับ
รองที่มีความสําคัญ
เรงดวน

ศธ. (สกศ.
สป.)

กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาที่ไดรับ
การจัดทํา ปรับปรุง
แกไข
ใหสอดคลองกับ
พ.ร.บ. การศึกษา
มีผลบังคับใช

ประเทศไทยมี
การบังคับใช
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
การศึกษาเปน
กลไกสําคัญตอ
การบริหารและ
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

มี (ราง) กฎหมาย
ลําดับรองที่มี
ความสําคัญเรงดวน

ตัวชีว้ ดั

เปาหมาย

ศธ. (สกศ.
สป.)

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรปู ระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายลําดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๑ : การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ ลาน
แหลงเงิน
บาท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม
ศธ. (สกศ.
๑๐ งบประมาณ
การจัดทํา แกไข และปรับปรุง
สป.)
แผนดิน
กฎหมาย ใหสอดคลองกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ....

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

๔๔
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แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรปู ระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายลําดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๑ : การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
ผูรับผิดชอบ ลาน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
บาท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๓) ยกรางกฎหมายลําดับรอง
ศธ. (สกศ.
ที่มีความสําคัญและ พ.ร.บ.
สป. สพฐ.)
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ ....
อปท.
รับฟงความคิดเห็น และเสนอ
รางกฎหมายลําดับรองที่มี
ความสําคัญ

๔๕

เปาหมาย

(ราง) กฎหมายลําดับ
รองที่มีความสําคัญ
และ(ราง) พ.ร.บ.
การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. .... ไดรับความ
เห็นชอบ และมีผล
บังคับใช

ตัวชีว้ ดั

๔๖
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑.๒ : การสรา งความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่ นและ
เอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
๑. เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์
เปาหมายรวม
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีความรวมมือในการจัดการศึกษา
อยางสมดุลและภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้น
เปาหมายเรงดวน
๑) มีขอเสนอวาดวยบทบาทของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนรวมพัฒนา การสงเสริมให
สถานศึกษาเอกชนมีอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรม และจัดบริการใหแกผูที่มีความตองการพิเศษทุกกลุม
อยางหลากหลาย การกํากับดูแลที่เหมาะสม และรางกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒) มี ข อ เสนอว า ด ว ยแผนความร ว มมื อ ในการจั ด การศึก ษาระดั บ ปฐมวั ย ครอบคลุ ม
การจัดการทางการคลัง การสนับสนุนงบประมาณดานอุปสงค และผูจัดการศึกษา
เปาหมายระยะสั้น
๑) มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และอํานาจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อเพิ่มบทบาทองคกรปกครองสวนท องถิ่นและเอกชนในการจัด
การศึกษาในระดับกอนวัยเรียน การจัดการศึกษารวมกับภาคเอกชนในรูปแบบตางๆ การสนับสนุนและ
กํากับดูแลสถานศึกษาสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับหลักการและสาระสําคัญตามที่
ระบุไวในกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงแกไขใหมตามหลักการและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ
๒) มีจํานวนสถานศึกษารวมถึงศูนยเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการหรือ
มีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับป ๒๕๖๒
๓) มีการออกกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อลดอุปสรรค ตลอดจน
สงเสริมและสนับสนุนการใหภาคเอกชนเขามาสนับสนุนหรือมีสวนรวมในการจัด การศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐสําหรับการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามแนวทางของกลุมโรงเรียนที่มีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
๔) ธํารงรักษาหรือขยายเครือขายความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับหลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดจากจํานวนที่ปรากฎอยู ณ ตนป ๒๕๖๒
๕) ลดความแตกตางของงบประมาณตอผูเรียนเพื่ออุด หนุนการจัด การศึกษาภาคบั งคับ
ระหวางสถานศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาภาคเอกชน
๖) มีการออกกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต ที่มีสาระสําคัญที่สนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน
ใหเขามามีสวนรวมอยางสําคัญในการสงเสริม หรือจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงใหมีมาตรการ
ของรัฐในการอํานวยความสะดวก สงเสริม สนับสนุน สรางความรวมมือและกํากับดูแลการดําเนินการตางๆ
ที่เหมาะสม
๗) มี การจัด ตั้ งสมัชชาการศึกษาระดับจัง หวั ด ตามความพรอมและความสมั ครใจ โดย
ความรวมมือของภาคสวนตางๆ ในระดับจังหวัดอยางนอย ๖ จังหวัด
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๔๗
เปาหมายระยะกลาง - ยาว
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในป ๒๕๖๔
๓. ตัวชี้วัด
๑) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามเปาหมายไดรับการแกไขหรือปรับปรุงครบถวนตามที่ระบุไวตามเปาหมายระยะสั้น
๒) สั ด ส ว นของการจัด การศึกษาในระดั บ ตางๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ภาคเอกชน หรือโดยความรวมมือระหวางรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในดา น
สัดสวนของจํานวนผูเรียน จํานวนสถานศึกษา และมูลคาของทรัพยากรที่ใชเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญตามเปาหมายระยะสั้น
๔. วงเงินและแหลงเงิน
๕ ลานบาท หรือ ใหเปนไปตามความจําเปนเพื่อดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายขางตน
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ศธ. (สกศ. สป.
สช. สพฐ.
สอศ.)

ศธ. (สกศ. สป.
สช.) อปท.

กิจกรรม ๒ การจัดทํา
ขอเสนอวาดวยการเพิ่ม
บทบาทของเอกชนในการจัด
การศึกษารูปแบบตางๆ และ
การกํากับดูแลที่เหมาะสม

กิจกรรม ๓ การจัดทํา
ขอเสนอวาดวย แผนความ
รวมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการ
จัดการทางการคลัง และ
ผูจัดการศึกษา

๐.๕

๐.๕

ตัวชีว้ ดั
มีขอ เสนอวาดวย
บทบาทองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัด
การศึกษา
มีขอ เสนอวาดวย
การเพิ่มบทบาท
ของเอกชนในการ
จัดการศึกษา
รูปแบบตาง ๆ
และการกํากับ
ดูแลที่เหมาะสม
มีขอ เสนอวาดวย
แผนความรวมมือ
ในการจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย ครอบคลุม
การจัดการ
ทางการคลังและ
ผูจัดการศึกษา

เปาหมาย
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมี
บทบาทเพิ่มขึ้นใน
การจัดการศึกษา

งบประมาณ การจัดการศึกษา
แผนดิน ระดับปฐมวัย
ครอบคลุมการ
จัดการทางการคลัง
และผูจ ัดการศึกษา
มีความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

งบประมาณ เอกชนมีบทบาท
แผนดิน เพิ่มขึ้นในการจัด
การศึกษารูปแบบ
ตาง ๆ และ
การกํากับดูแลที่
เหมาะสม

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายลําดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ : การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
ผูรับผิดชอบ
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
กิจกรรม ๑ การจัดทําขอเสนอ
ศธ. (สกศ. สป.
๐.๕
งบประมาณ
วาดวย บทบาทขององคกร
สพฐ. กศน.)
แผนดิน
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
อปท.
การศึกษา

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

๔๘
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กิจกรรม ๕ การปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาตามขอเสนอวา
ดวยบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
การศึกษา

ศธ. (สกศ. สป.
สช. สพฐ.)
อปท.

๐.๒๕

สถานศึกษาเอกชน
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณและงบ
ลงทุนในรูปแบบ
ความรวมมือรัฐ
และเอกชน สําหรับ
เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ

เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั

มีขอ เสนอวาดวย
แนวทางสนับสนุน
งบประมาณและงบ
ลงทุนใหสถานศึกษา
เอกชนในรูปแบบ
ความรวมมือรัฐและ
เอกชน สําหรับเด็กที่
มีความสามารถ
พิเศษ
งบประมาณ องคกรปกครอง กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับ
แผนดิน สวนทองถิ่นมี
บทบาทเพิ่มขึ้นใน องคกรปกครองสวน
การจัดการศึกษา ทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาตาม
ขอเสนอวาดวย
บทบาทขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใน
การจัดการศึกษา
ไดรับความเห็นชอบ
และมีผลบังคับใช

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายลําดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ : การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
กิจกรรม ๔ การจัดทํา
ศธ. (สกศ. สป.
๐.๕
งบประมาณ
ขอเสนอวาดวย แนวทาง
สช. สพฐ.) กค.
แผนดิน
สนับสนุนงบประมาณและงบ
ลงทุนใหสถานศึกษาเอกชนใน
รูปแบบความรวมมือรัฐและ
เอกชน สําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ

๔๙
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กิจกรรม ๗ การจัดทําและ
ขับเคลือ่ นตามขอเสนอแนว
ทางการสรางและเพิ่มสัดสวน
ของความรวมมือระหวางรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษา

ศธ. (สกศ. สช.
สอศ. สพฐ.)
อปท.

๒.๕

ตัวชีว้ ดั
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาโดย
ภาคเอกชนตาม
ขอเสนอวาดวย
การเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา
ในรูปแบบตาง ๆ
การกํากับดูแลที่
เหมาะสม ไดรับ
ความเห็นชอบ
และมีผลบังคับใช
แนวทางการสราง
และเพิ่มสัดสวน
ของความรวมมือ
ระหวางรัฐ อปท.
ภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา
ไดรับการบรรจุไว
ในแผนการศึกษา
แหงชาติ

เปาหมาย
เอกชนมีบทบาท
เพิม่ ขึ้นในการจัด
การศึกษารูปแบบ
ตางๆ และการ
กํากับดูแลที่
เหมาะสม

งบประมาณ ภาครัฐ องคกร
แผนดิน ปกครองสวน
ทองถิ่น และ
ภาคเอกชนมี
ความรวมมือใน
การจัดการศึกษา
อยางสมดุล

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายลําดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๒ : การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
ผูรับผิดชอบ
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
กิจกรรม ๖ การปรับปรุงแกไข
ศธ. (สกศ. สป.
๐.๒๕
งบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัด
สช. สพฐ.)
แผนดิน
การศึกษาโดยภาคเอกชนตาม
ขอเสนอวาดวยการเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ
การกํากับดูแลที่เหมาะสม

๕๐

๕๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑.๓ : กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำเพื่อ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ ผ่านการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีข้อเสนอว่าด้วยการจัดทาและเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒) มีข้อเสนอว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และบูรณาการการดาเนินการ
ระหว่างหน่วยงาน
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) มีการบู ร ณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อ
การดารงชีวิตและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
๒) ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพสามารถนามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
๓. ตัวชีวัด
มีการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของระบบการศึกษาไทย และผลการ
ดาเนินการตามดัชนีมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๔๓ ล้านบาท หรือ ให้เป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
กิจกรรม ๑ การจัดทา
ศธ. ดศ. กค.
๐.๕
งบประมาณ คนไทยมีศักยภาพ
ข้อเสนอว่าด้วยการจัดทาและ
สธ. วท. พม.
แผ่นดิน
ทักษะและความ
เสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็น
สถาบัน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
หลักสูตรและ
ด้านตามความ
การเรียนรู้
ถนัด
แห่งชาติ
วิธีกำร
๑) ศึกษาและกาหนด
สมรรถนะหลักที่จาเป็นของ
คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง
รวมถึง Digital literacy,
Global awareness,
Financial economic
business and
entrepreneurial literacy,
Civic literacy, Health
literacy และ
Environmental literacy

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๕๒

มีข้อเสนอว่าด้วย
การจัดทาและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะที่จาเป็น
ของคนไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
๒) กาหนดกรอบการ
ดาเนินการในการเสริมสร้าง
สมรรถนะที่จาเป็นของคนไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑
๓) ยกร่างข้อเสนอว่าด้วยการ
จัดทาและเสริมสร้างสมรรถนะที่
จาเป็นของคนไทยในศตวรรษ
ที่ ๒๑
กิจกรรม ๒ การจัดทาดัชนี
ศธ. (สกศ.
๑๕
งบประมาณ มีการพัฒนาดัชนี
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
กศน.) พม. ดศ.
แผ่นดิน
การศึกษาเพื่อ
ชีวิตของการศึกษาไทย
การเรียนรู้ตลอด
(Thailand Lifelong
ชีวิตของ
Education Index: TLEI)
การศึกษาไทย
วิธีกำร
๑) ศึกษาวิจัยสร้างตัวชี้วัด
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตของประเทศ
ไทย (Thailand Lifelong
Education Indicators) โดย
ใช้วีธี multi-dimensional
measurement ครอบคลุม

๕๓

ผลการดาเนินการ
ตามดัชนีมรี ะดับ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
ประเด็น อาทิ การเข้าถึงองค์
ความรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการ
ทดสอบ PISA ผู้สาเร็จ
การศึกษาในการอบรมอาชีพ
ดัชนีการอ่านหนังสือของคน
ไทย ดัชนีการใช้อินเทอร์เน็ต
ของบุคคล เป็นต้น
๒) พัฒนาแบบสารวจตาม
ตัวชี้วัด และทดสอบแบบ
สารวจ
๓) นาร่องสารวจดัชนี
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศไทย และ
ปรับปรุง
๔) จัดทาการสารวจเพื่อจัดทา
ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประเทศไทย
กิจกรรม ๓ การบูรณาการการ
ศธ. (กศน.
๑๗.๕
งบประมาณ หน่วยงาน/
ดาเนินงานร่วมกันของ
สพฐ.) มูลนิธิ
แผ่นดิน
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การศึกษา
กับการศึกษาเพื่อ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
ทางไกลผ่าน
การพัฒนาตนเอง

๕๔

มีการบูรณาการ
การดาเนินงาน
ร่วมกันของ
หน่วยงานที่

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ดาวเทียม
และการศึกษา
ตลอดชีวติ ในลักษณะเครือข่าย
องค์การ
เพื่อการเรียนรู้
ความร่วมมือ
พิพิธภัณฑ์
ตลอดชีวิตบูรณา
วิทยาศาสตร์
การการ
ดาเนินงาน
แห่งชาติ
สานักงาน
ร่วมกันได้อย่างมี
บริหารและ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์
ความรู้
(องค์การ
มหาชน) สสวท.
สถาบัน
หลักสูตรและ
การเรียนรู้
แห่งชาติ
วิธีกำร
๑) จัดทาข้อเสนอว่าด้วย
ศธ. (กศน.)
บทบาทและ
บทบาทและหน้าที่ของ
มูลนิธิการศึกษา
หน้าที่ของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่มี
ทางไกลผ่าน
หน่วยงาน/
บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ดาวเทียม
องค์กรที่มี
การจัดการศึกษาเพื่อการ
องค์การ
บทบาทหน้าที่

๕๕

มีข้อเสนอว่าด้วย
บทบาทและหน้าที่
ของหน่วยงาน
หรือองค์กรที่มี
บทบาทหน้าที่

เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
ในลักษณะ
เครือข่ายความ
ร่วมมือ

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
พัฒนาตนเองและการศึกษา
พิพิธภัณฑ์
เกี่ยวข้องกับการ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
วิทยาศาสตร์
จัดการศึกษาเพื่อ
ลดบทบาทการสั่งการและ
แห่งชาติ
การพัฒนาตนเอง
ควบคุมจากส่วนกลาง
สานักงาน
และการศึกษา
กระจายอานาจในสถานศึกษา
บริหารและ
เพื่อการเรียนรู้
และหน่วยงานระดับจังหวัด
พัฒนาองค์
ตลอดชีวิตมีความ
สามารถบริหารจัดการให้
ความรู้ (องค์การ
ชัดเจนต่อการ
ตอบสนองความต้องการ
มหาชน) สสวท.
บูรณาการ
จาเป็นในพื้นที่ได้โดยตรง และ
ดาเนินการ
เน้นการประสานการทางาน
แบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ และชุมชน
๒) จัดการศึกษาร่วมกัน
ศธ. (กศน.
ระหว่าง กศน. กับหน่วยงาน
สพฐ.) มูลนิธิ
อื่นที่มีศักยภาพ โดยมุ่งให้
การศึกษา
การศึกษากับกลุม่ ผู้ที่อยู่นอก
ทางไกลผ่าน
ระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่าน
ดาวเทียม
ทางไกล หรือ รูปแบบอื่นที่
องค์การ
เหมาะสมกับสภาพของ
พิพิธภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะจัดทา
วิทยาศาสตร์
เป็นกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น
แห่งชาติ

๕๖

จานวนผู้เรียนผ่าน
ทางไกล (DLT,
DLIT, DLTV)

เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง
และการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
สานักงาน
บริหารและ
พัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การ
มหาชน) สสวท.
สถาบัน
หลักสูตรและ
การเรียนรู้
แห่งชาติ
๓) จัดการฝึกอบรมหรือ
ศธ. (สอศ.
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการ
กศน.)
ประกอบอาชีพหรือเพื่อการมี
ทักษะชีวิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาของ
ชุมชน โดยเพิม่ ขีดความสามารถ
ของหน่วยงานและบุคลากร
๔) ปรับบทบาท กศน. ให้
กศน. และ
เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานอื่นที่
มากกว่าการเป็นผู้จัด และ
เกี่ยวข้อง
ทบทวนศักยภาพและการ

๕๗

มีการปรับบทบาท
กศน. และทบทวน
ศักยภาพและการ
ดาเนินงานของ

จานวนผู้จบการ
ฝึกอบรมหรือ
หลักสูตรระยะสั้น

ตัวชีวัด
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๖) ส่งเสริม สนับสนุน และ
จัดเป็นต้นแบบ ในการจัด
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การเรียน โดยมุ่งให้ศูนย์
การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลาง

กศน. และ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
ดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติใน
สังกัด กศน. ให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมทีต่ อบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๕) จัดทาแนวทางการ
กศน. และ
ดาเนินงานส่งเสริม และ
หน่วยงานอื่นที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา
เกี่ยวข้อง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กาหนดคุณภาพ การพัฒนา
วิชาการ และการพัฒนา
บุคลากร

๕๘

มีแนวทางการ
ดาเนินงานส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กาหนด
คุณภาพการพัฒนา
วิชาการ และการ
พัฒนาบุคลากร
จานวนการจัด
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
ในแหล่งเรียนรู้
และศูนย์การเรียน
เพิ่มขึ้น

หน่วยปฏิบัติใน
สังกัด กศน.

ตัวชีวัด
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กิจกรรม ๔
ระบบการเทียบเคียง/เทียบ
โอนคุณวุฒิทางการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ

๙) จัดทาแผนที่ สถานศึกษา
และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ
จัดสรรให้เหมาะสมและมี
ความเชื่อมโยง ตามบริบท
และความต้องการ

ศธ. (สกศ.
กศน. สพฐ.)
สถาบัน
หลักสูตรและ
การเรียนรู้
แห่งชาติ
ศธ. (สกศ. สอศ.
กศน.) TPQI
รง. สทศ.

๑๐

ตัวชีวัด

จานวนสื่อและ
เทคโนโลยีสาหรับ
การเรียนรู้
จานวนผู้เข้าชม
(เรตติ้ง)
สถานีโทรทัศน์
และวิทยุเพื่อ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
มีแผนทีส่ ถานศึกษา
และศูนย์การ
เรียนรูส้ าหรับการ
วางแผน (School
Mapping) ของ
แต่ละพื้นที่
ระบบการ
มีระบบการ
เทียบเคียง/เทียบ เทียบเคียง/เทียบ
โอนคุณวุฒิทาง โอนคุณวุฒิ
การศึกษา
ทางการศึกษาตาม
สามารถนามาใช้ กรอบมาตรฐาน

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
ของการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน
๗) รวบรวม และผลิตสื่อและ
กศน. และ
เทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้
หน่วยงานอื่นที่
ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป
เกี่ยวข้อง
๘) พัฒนาบทบาทของ
กศน. กสทช.
สถานีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อ
และหน่วยงาน
การศึกษาให้มีศักยภาพมาก
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ยิ่งขึ้น

๕๙
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๓) พัฒนาระบบสะสมผล
การเรียน (Credit Bank
System) เพื่อรับรองความรู้
ของบุคคล เชื่อมโยงเข้าสู่
การศึกษา ให้ได้คณ
ุ วุฒิ
การศึกษา
๔) ทดสอบระบบ/นาร่องตาม
สาขาอาชีพปรับปรุงและใช้

กศน. รง. อก.
ก.พ.

ศธ. (สกศ.
กศน. สพฐ.)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
ในทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีกำร
๑) ออกแบบและจัดทาระบบ
ศธ. (สกศ.
การเทียบเคียง/เทียบโอนตาม
กศน. สอศ.)
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
รง. (กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน)
๒) จัดทาข้อกาหนด
สกศ. (NQF)
สมรรถนะอาชีพ/คุณวุฒิ
TPQI กรม
วิชาชีพเพิ่มเติมให้ครบตาม
พัฒนาฝีมือ
ความต้องการ
แรงงาน

๖๐

ร้อยละ ๕๐ ของ
บริษัทเอกชนใน
ประเทศไทย ที่ใช้

มีมาตรฐานอาชีพ/
คุณวุฒิวิชาชีพ
ครบถ้วนตาม
ความต้องการของ
ภาคเอกชน
มีระบบสะสมผล
การเรียน (Credit
Bank System)

มีระบบการ
เทียบเคียง/เทียบ
โอน

อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
เป้ำหมำย
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
ระบบ Credit Bank System
จริง

๖๑

คุณวุฒิจากการ
เทียบเคียง/
เทียบโอนตาม
กรอบมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพเป็นเกณฑ์
ในการรับเข้า
ทางาน

ตัวชีวัด

๖๒
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑.๔ : กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพและเป็นเอกภาพ ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า และสามารถแข่งขันได้
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มีข้อเสนอการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทาและ
ระยะเวลาบังคับใช้
เป้ำหมำยระยะสัน
มีการปรั บปรุ งแผนการศึ กษาแห่ งชาติ และการจัดทาแผนระดั บต่างๆ ให้ สอดคล้ องกั บ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
๓. ตัวชีวัด
๑) การศึกษาไทยมีทิศ ทางและการบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพและเป็นเอกภาพ ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า และสามารถแข่งขันได้
๒) แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง) ที่มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ปัจจัยด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศและของโลก สถานการณ์การศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ (ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๓)
๓) ความสอดคล้องของแผนระดั บต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๕)
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๖ ล้านบาท หรือ ให้เป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น
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กิจกรรม ๒
การจัดทาหลักเกณฑ์วิธีการ
ในการจัดทา และระยะเวลา
บังคับใช้แผนการศึกษา
แห่งชาติ
กิจกรรม ๓
การปรับปรุงแผนการศึกษา
แห่งชาติ ให้สอดคล้อง
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ....

๐.๕

๕

กอปศ. (คณะ
ทางานฯ)
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สกศ.
คณะกรรมการ
นโยบายการศึกษา
แห่งชาติ

เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

มีข้อเสนอเพื่อ
พิจารณาในการ
ปรับปรุงแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ให้
สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และ
พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ....
งบประมาณ
มีหลักเกณฑ์วิธีการ
แผ่นดิน
ในการจัดทา และ
ระยะเวลาบังคับใช้
แผนการศึกษา
แห่งชาติ
งบประมาณ แผนการศึกษา มีการปรับปรุง
แผ่นดิน แห่งชาติ (ฉบับ แผนการศึกษา
แห่งชาติ ให้
ปรับปรุง)
ได้รับความ สอดคล้อง พ.ร.บ.
เห็นชอบและ การศึกษาแห่งชาติ
มีผลบังคับใช้ พ.ศ. ....

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๔ : การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
แหล่งเงิน
บำท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
กอปศ. (คณะ
๐.๕ งบประมาณ
การจัดทาข้อเสนอเพื่อ
ทางานฯ)
แผ่นดิน
พิจารณาในการปรับปรุง
หน่วยงานที่
แผนการศึกษาแห่งชาติ
เกี่ยวข้อง สกศ.
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และ
ร่างพ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ....

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๖๓
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๔ : การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
แหล่งเงิน
บำท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
วิธีกำร
๑) จัดทาและเสนอรายงาน
สานักงาน
สรุปผลการดาเนินการตาม
คณะกรรมการ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายแห่งชาติ
ประจาปี ต่อ
คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ
๒) คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ พิจารณา
นโยบายการศึกษา
และปรับแก้แผนการศึกษา
แห่งชาติ
แห่งชาติ
๓) นาเสนอครม. เพื่อ
คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นโยบายการศึกษา
และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
แห่งชาติ
ถวายเพื่อทรงมีพระบรมราช
โองการให้ใช้ต่อไป
๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
จัดทาแผนระดับต่างๆ ให้
คณะกรรมการ
สอดคล้องกับแผนการศึกษา
นโยบายแห่งชาติ
แห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๖๔

เป้ำหมำย

ความสอดคล้องของ
แผนระดับต่าง ๆ
ของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา

มีการประกาศใช้
แผนการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับ
ปรับปรุง)

มีการปรับแก้
แผนการศึกษา
แห่งชาติ

มีรายงานสรุปผล
การดาเนินการตาม
แผนการศึกษา
แห่งชาติประจาปี

ตัวชีวัด

๖๕
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑.๕ : กำรจัดตังสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับสูง เพื่อการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ....
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีการดาเนินการตามบทเฉพาะกาลของ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒) ข้อเสนอว่าด้วยแผนพัฒนาระบบงานและบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ
เป้ำหมำยระยะสัน
ระบบงานและบุ คลากรของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ได้ รับ
การพัฒนาตามข้อเสนอว่าด้วยแผนพัฒนาระบบงานและบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ และกาหนดไว้ในแผนงบประมาณ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจ บทบาท หน้าที่ และอานาจ
ใหม่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. ตัวชีวัด
มีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๕๑ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น
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วิธีกำร
๑) ดาเนินการตามบทเฉพาะ
กาลของร่าง พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ....

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๕ : การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม
สกศ. และ
๑
งบประมาณ
การจัดตั้งสานักงาน
คณะกรรมการ
แผ่นดิน
คณะกรรมการนโยบาย
นโยบาย
การศึกษาแห่ งชาติ
การศึกษา
แห่งชาติ

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๖๖

สานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายการศึกษา
แห่งชาติ สามารถ
ดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจที่
กาหนดไว้ใน ร่าง
พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลใน
ระดับสูง

เป้ำหมำย

ดาเนินการตาม
มาตรา ๙๖ ของ
พ.ร.บ.
การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
.... แล้วเสร็จ

มีสานักงาน
คณะกรรม
นโยบาย
การศึกษา
แห่งชาติ

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๕ : การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๒) จัดทาข้อเสนอว่าด้วย
แผนพัฒนาระบบงานและ
บุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ
๓) ดาเนินการตามข้อเสนอฯ
สานักงาน
๕๐
งบประมาณ
คณะกรรมการ
แผ่นดิน
นโยบาย
การศึกษา
แห่งชาติ

๖๗

เป้ำหมำย

มีข้อเสนอ
แผนพัฒนา
ระบบงานและ
บุคลากรของ
สานักงานฯ

ตัวชีวัด

๖๘
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัย
ไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให
สมกับวัย
๑. เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์
เปาหมายรวม
เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุมทั่วไป และกลุมที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สามารถเขาถึง และ
ไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน รวมถึงมีระบบ
คั ด เลื อ กเด็ ก เข า เรี ย นระดั บชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ และการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมกั บช ว งวั ย มี ร ะบบ
ฐานขอมูลที่เอื้อตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองเปนเอกภาพ
เปาหมายเรงดวน
๑) มีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
๒) มีขอเสนอวาดวยแนวทางคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ที่เหมาะสมกับชวงวัย
๓) มีขอเสนอวาดวยระบบคัดกรองเพื่อชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเด็กที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษในหนวยใหบริการ รวมถึงขอเสนอแผนพัฒนาบุคลากรและพอแมผูปกครอง ใหมีองค
ความรูเกี่ยวกับการคัดกรองและการดูแลเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการคัดกรอง
๔) มีแนวทางในการสรางรอยเชื่ อมตอของการพัฒนาทุกชวงวัย ตั้งแตแรกเกิดจนถึง ๘ ป
อยางตอเนื่องและราบรื่น โดยมุงเนนใหพอแม ผูปกครองเปนหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กรวมกับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๕) มีแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลั ก ๔ กระทรวงที่เกี่ยวของเพื่ อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อยางนอยครอบคลุมถึง การลงทุน การดําเนินการและกิจ กรรมหลักเพื่อเตรี ยมความพร อมพ อ แม
ผูปกครอง และเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมรอบดาน
๖) มีขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยกระดับคุณภาพของศูนยเลี้ยงเด็กและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ครอบคลุมถึงการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
เปาหมายระยะสั้น
๑) มีกฎหมายลํ าดับรองทั้งหมดตามกฎหมายว าดวยการพั ฒ นาเด็กปฐมวั ย มีผ ลใช บังคับ
ภายใน ๑ ป ภายหลังกฎหมายวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีผลใชบังคับ
๒) เด็กปฐมวัยทุกคน ตั้งแตอยูในครรภมารดาจนถึงอายุ ๘ ปบริบูรณหรือกอนเขาศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ เข า ถึ ง การคั ด กรอง การดู แ ล และการจั ด การเรี ย นรู ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยอาจมีการเก็บคาใชจายในอัตราที่เหมาะสมกับเศรษฐฐานะหรือไมเก็บคาใชจาย
แลวแตกรณี ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด
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๖๙
๓) มีการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตามแนวทางการคัดเลือกเด็กเขา
เรียนระดับชั้น ป.๑ ที่เหมาะสมกับชวงวัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ
๔) มีห ลั กสู ตร การจั ดประสบการณเรี ยนรู และการพั ฒ นาในช วงรอยเชื่ อมตอระหวางวัย
สําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ ๑ และปที่ ๒ ที่ไดรับการถายทอดสู การปฏิ บัติในสถานศึกษาทั่ว
ประเทศ
๕) มีร ะบบและฐานขอมูล ที่เกี่ยวของกับการคัดกรองและการส งตอเด็ กที่มี ความตองการ
จําเปนพิเศษที่สามารถเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖) ครู บุคลากร และผูประกอบวิชาชีพดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงพอแม ผูปกครอง
ของเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความตองการที่เทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนด
เปาหมายระยะกลาง - ระยะยาว
๑) ศูน ย เลี้ ย งเด็กและศูน ย พัฒ นาเด็กเล็ กทั่ว ประเทศมีการประกัน คุณภาพ และไดรั บการ
ประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ดวยขอกําหนดคุณภาพที่เหมาะสม
๒) เด็กปฐมวัยทุกคน ตั้งแตอยูในครรภมารดาจนถึงอายุ ๘ ปบริบูรณหรือกอนเขาศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปที่ ๑ เขาถึงการคัดกรอง การดูแลและการจัดการเรียนรูตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน
๓) เด็กปฐมวัยที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กกลุมชาติพันธุ
รวมถึงเด็กที่เปนลูกแรงงานตางชาติ และเด็กที่ไมไดมาจากครอบครัวไทย สามารถเขาถึงบริการการศึกษาอยาง
มีคุณภาพ และไดรับบริการสนับสนุนตามความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล
๔) เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับประสบการณการเรียนรู สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) สถานศึกษาทุกแหงที่จัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มี
คุณภาพสําหรับเด็กปฐมวัยทุกคน
๖) แผนพัฒนาบุคลากร พอแมผูปกครอง ใหมีองคความรูเกี่ยวกับการคัดกรองและการดูแล
เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการคัดกรอง ไดรับการทบทวนและดําเนินการตอเนื่องเปนงานประจําโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในป ๒๕๖๔
ระยะกลาง - ระยะยาว ภายใน ๕ - ๑๐ ป
๓. ตัวชี้วัด
รอยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเขาถึง ไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน
๔. วงเงินและแหลงเงิน
๒,๖๒๐ ลานบาท โดยใหเปนไปตามความจําเปนเพื่อดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย

69

70

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญาให้สมกับวัย
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ล้ำน
เป้ำหมำย
ตัวชีวัด
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
กิจกรรม ๑
ศธ.(สกศ.)
๑๐ งบประมาณ การขับเคลื่อนร่าง
กฎหมายว่าด้วย
การขับเคลื่อน
พม. (กรม
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการพัฒนา การพัฒนาเด็กปฐมวัย
กฎหมายว่าด้วยการ
กิจการเด็ก
เด็กปฐมวัย ให้มผี ลบังคับ มีผลบังคับใช้
พัฒนาเด็กปฐมวัย
และเยาวชน)
ใช้
สธ. (กรม
อนามัย) มท.
(กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น) กรม
ประชาสัมพันธ์
วิธีกำร
๑) ผลักดันกฎหมาย
ว่าด้วยการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อันได้แก่
พระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ... หรือชื่ออื่นที่มี
วัตถุประสงค์หลักใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีผลบังคับใช้

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
๒) การสื่อสารทําความ
เขาใจกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๓) หนวยงาน
ที่เกี่ยวของใชเปนกรอบ
ในการดําเนินงาน
๔) ยกรางกฎหมาย
ลําดับรอง รับฟงความ
คิดเห็น และเสนอราง
กฎหมายฯ
๕) ประกาศและ
การประกาศและบังคับใช รางกฎหมายลําดับรอง
มีผลบังคับใช
รางกฎหมายลําดับรองวา วาดวยการพัฒนาเด็ก
ดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฐมวัยมีผลบังคับใช
๖) ผลักดันใหเด็ก
เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับ
รอยละของเด็กปฐมวัยที่
ปฐมวัยทุกคนไดรับการ
การดูแลและการจัดการ ไดรับการดูแลและการ
ดูแลและการจัด
จัดประสบการณการ
จัดการจัดประสบการณ
ประสบการณการเรียนรู
เรียนรูอยางเหมาะสม มี การเรียนรูอยาง
ตามที่กําหนดไวใน
คุณภาพ ทั่วถึง และเทา เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ
กฎหมายวาดวยการ
เทียมกัน
ทั่วถึง และเทาเทียมกัน
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง
เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ
ทั่วถึง และเทาเทียมกัน
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
กิจกรรม ๒
ศธ.(สกศ.
๕
งบประมาณ ขอเสนอแนวทางการ
มีแนวทางการคัดเลือก
จัดทําแนวทางการ
สพฐ. สช.)
แผนดิน คัดเลือกเด็กเขาเรียน
เด็กเขาเรียนระดับชั้น
พม. (กรม
คัดเลือกเด็กเขาเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ ๑ ที่
กิจการเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ ที่เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับชวงวัย
และเยาวชน)
ปที่ ๑ ดวยวิธีการที่
ชวงวัย
สธ. (กรมอนามัย)
เหมาะสมกับชวงวัย
มท. (กรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
วิธีการ
๑) ศึกษา วิจยั และ
ระดมความคิดเห็นเพื่อ
จัดทําขอเสนอแนวทาง
การคัดเลือกเด็ก
เขาเรียนระดับชั้น ป.๑
ดวยวิธีการที่เหมาะสม
กับชวงวัย
๒) รับฟงความคิดเห็น
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓) จัดทําขอเสนอ
แนวทางการคัดเลือกเด็กฯ
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
ดวยวิธีการที่เหมาะสม
กับชวงวัย
๔) ประกาศใชขอ เสนอ
การประกาศแนวทาง
รอยละของสถานศึกษา
แนวทางการคัดเลือก
การคัดเลือกเด็กเขาเรียน ที่ดําเนินการคัดเลือก
เด็กฯ ในสถานศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เด็กเขาเรียนระดับชั้น
ทั่วประเทศ
เหมาะสมกับชวงวัยให
ประถมศึกษาปที่ ๑ ตาม
สถานศึกษาทั่วประเทศใช แนวทางการคัดเลือกเด็ก
เปนแนวทางการดําเนินงาน ที่เหมาะสมกับชวงวัย
กิจกรรม ๓ จัดทําระบบ
ศธ. (สกศ.
๔๐ งบประมาณ เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับ
มีระบบคัดกรองเพื่อ
คัดกรอง และกลไกการ
สพฐ. สช.)
แผนดิน การคัดกรองพัฒนาการ
ชวยเหลือ สงเสริมและ
ติดตามและประเมินผล
พม. (กรม
ตามชวงอายุ และ
สนับสนุนพัฒนาการเด็ก
สําหรับเด็กที่มีความ
กิจการเด็ก
ชวยเหลือสงเสริมกรณีพบ ที่มีความตองการจําเปน
ตองการจําเปนพิเศษ
และเยาวชน)
เด็กที่มีความตองการ
พิเศษ รวมทั้งกลไกการ
สธ. (กรมอนามัย)
จําเปนพิเศษ
ติดตามและประเมินผลที่
วิธีการ
มท. (กรม
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
๑) ศึกษา วิจยั เพื่อ
สงเสริมการ
จัดทําขอเสนอระบบ
ปกครองทองถิ่น)
คัดกรองเพื่อชวยเหลือ
สงเสริม และสนับสนุน
พัฒนาการเด็กที่มี
ความตองการจําเปน
พิเศษ
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญาให้สมกับวัย
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ล้ำน
เป้ำหมำย
ตัวชีวัด
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
๒) รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงาน
๓) จัดทาข้อเสนอว่าด้วย
ระบบคัดกรองเพื่อ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการเด็ก
ที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษในหน่วยให้บริการ
๔) พัฒนาครู บุคลากร
การส่งเสริมให้ความรูเ้ รื่อง ร้อยละของครูบุคลากร
และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การคัดกรองเพื่อช่วยเหลือ และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านการพัฒนาเด็ก
ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้รับความรู้
พัฒนาการเด็กที่มีความ
ปฐมวัยที่มีความรู้และ
และทักษะที่เหมาะสม
ต้องการจาเป็นพิเศษแก่ครู ทักษะการคัดกรองและ
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง
การดูแลเด็กปฐมวัย
๕) การผลิตและพัฒนา
ทุกโรงเรียนต้องเข้าถึงการ ร้อยละของโรงเรียนที่
บุคลากรเฉพาะทางใน
บริการโดยบุคลากรเฉพาะ เข้าถึงการบริการโดย
ด้านการศึกษาพิเศษ
ทางในด้านการศึกษา
บุคลากรเฉพาะทางใน
และจิตวิทยาโรงเรียน
พิเศษและจิตวิทยา
ด้านการศึกษาพิเศษและ
โรงเรียน
จิตวิทยาโรงเรียน
๖) ให้ความรู้พ่อแม่
การส่งเสริมให้ความรูเ้ รื่อง ร้อยละของพ่อแม่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
การคัดกรองเพื่อช่วยเหลือ ผู้ปกครองที่มีความรู้และ
คัดกรองและการดูแล
ส่งเสริมและสนับสนุน
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
เด็กปฐมวัยหลังจาก
พัฒนาการเด็กที่มีความ
ทักษะการคัดกรองและ
ไดรับการคัดกรอง
ตองการจําเปนพิเศษแก การดูแลเด็กปฐมวัย
รวมทั้งความรูเกี่ยวกับ
พอแม ผูปกครอง
ระบบสิทธิประโยชนที่
เกี่ยวของ
๗) จัดทําระบบและ
ระบบและฐานขอมูลที่
มีระบบและฐานขอมูลที่
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของกับการคัดกรอง เกี่ยวของกับการคัด
กับการคัดกรองและ
และการสงตอที่สามารถ กรองและการสงตอที่
การสงตอที่สามารถ
เชื่อมโยงไดเปนระบบ
สามารถเชือ่ มโยงไดเปน
เชื่อมโยงไดเปนระบบ
เดียวกัน และไดรับการ
ระบบเดียวกัน
เดียวกันระหวาง
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๘) ติดตามประเมินผล
และปรับปรุงระบบฯ
กิจกรรม ๔ การจัดทํา
ศธ. (สกศ.
รอยละของเด็กปฐมวัย ที่
๒๐ งบประมาณ มีแนวทางการพัฒนา
ไดรับการพัฒนาอยาง
แนวทาง การพัฒนา
สพฐ. สช.)
แผนดิน ในชวงรอยเชื่อมตอ
ในชวงรอยเชือ่ มตอ
พม. (กรม
(transition period)
เหมาะสมในชวงรอย
(transition period)
กิจการเด็ก
ระหวางวัย ๒ – ๖ ป
เชื่อมตอ (transition
ระหวางวัย ๒ - ๖ ป
และเยาวชน)
อยางตอเนื่องและราบรื่น period) ระหวางวัย ๒-๖ ป
สธ. (กรม
วิธีการ
อนามัย) มท.
๑) ศึกษา วิจยั และ
(กรมสงเสริม
ระดมความคิดเห็นเพื่อ
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
จัดทําขอเสนอ
การปกครอง
แนวทางการพัฒนา
ทองถิ่น)
ในชวงรอยเชื่อมตอ
(transition period)
ระหวางวัย ๒ – ๖ ป
๒) การนํารอง การจัด
สถานศึกษาจัด
รอยละ ๒๐ ของ
ประสบการณการ
ประสบการณเรียนรูที่
สถานศึกษาทั่วประเทศ
เรียนรู และการพัฒนา
สอดคลองกับแนวทางการ จัดประสบการณเรียนรูที่
ในชวงรอยเชื่อมตอ
พัฒนาในชวงรอยเชือ่ มตอ สอดคลองกับแนวทาง
(transition period)
ระหวางวัย ๒ – ๖ ป
การพัฒนาในชวงรอย
เชื่อมตอระหวางวัย
ระหวางวัย
๒ – ๖ ป
๓) ขยายผลใหทุก
สถานศึกษาทั่วประเทศ
สถานศึกษานําแนวทางฯ
จัดประสบการณเรียนรูที่
ดังกลาวไปใชในการจัด
สอดคลองกับแนวทาง
ประสบการณ
การพัฒนาในชวงรอยตอ
การเรียนรูสําหรับเด็ก
ระหวางวัย ๒ – ๖ ป
๔) ติดตามและ
ประเมินผล
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
กิจกรรม ๕ การจัดทํา
ศธ.(สกศ.
๕
งบประมาณ มีแผนปฏิบัติการรวมกัน
รอยละของความสําเร็จ
แผนปฏิบัติการรวมกัน
สพฐ. สช.)
แผนดิน ระหวางกระทรวงหลัก ๔ ของการดําเนินการตาม
ระหวางกระทรวงหลัก
พม. (กรม
กระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อ แผนปฏิบัติการรวม ๔
๔ กระทรวงที่เกี่ยวของ
กิจการเด็ก
พัฒนาเด็กปฐมวัย
กระทรวง
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
และเยาวชน)
สธ. (กรมอนามัย)
วิธีการ
มท. (กรม
๑) กระทรวงหลัก ๔
สงเสริมการ
กระทรวง (ศธ. พม. สธ.
ปกครองทองถิ่น)
มท.) จัดทําแผนปฏิบตั ิ
การ เพื่อเตรียมความ
พรอมพอแมผูปกครอง
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให
มีความพรอมรอบดาน
๒) การสนับสนุน
ศธ. (สกศ.
๒,๕๐๐ งบประมาณ
สงเสริม ดูแลพัฒนาเด็ก
สพฐ. สช.)พม.
แผนดิน
ปฐมวัย การจัดสิทธิ
(กรมกิจการ
ประโยชน และ
เด็กและ
หลักประกันสุขภาพ
เยาวชน) สธ.
ที่สอดคลองตามวัย
(กรมอนามัย ,
สปสข.) มท.
(กรมสงเสริม
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
การปกครอง
ทองถิ่น)
กิจกรรม ๖
ศธ.(สกศ.
๑๐ งบประมาณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
มีขอ เสนอแผนปฏิบัติ
การจัดทําขอเสนอ
สพฐ. สช.)
แผนดิน ศูนยเลี้ยงเด็กมีคุณภาพ
การวาดวยการยกระดับ
แผนปฏิบัติการวาดวย
พม. (กรม
สอดคลองกับหลักการ
คุณภาพของศูนยพฒ
ั นา
การยกระดับคุณภาพ
กิจการเด็ก
ดูแล สงเสริม และพัฒนา เด็กเล็กและศูนยเลีย้ งเด็ก
ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
และเยาวชน)
เด็กและศูนยเลีย้ งเด็กอยาง
และศูนยเลี้ยงเด็ก
สธ. (กรมอนามัย)
เหมาะสมตามวัย
มท. (กรม
สงเสริมการ
วิธีการ
ปกครองทองถิ่น)
๑) ยกรางขอเสนอ
แผนปฏิบัติการวาดวย
การยกระดับคุณภาพ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และศูนยเลี้ยงเด็ก
๒) อบรม พัฒนาครู
การพัฒนาบุคลากรที่
รอยละของครู พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากร
เกี่ยวของในศูนยพฒ
ั นา
เด็ก และบุคลากรที่
ที่เกี่ยวของใหมีทักษะ
เด็กเล็กและศูนยเลีย้ งเด็ก เกี่ยวของไดรับการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญใน
ใหมีทักษะ ความรู ความ ใหมีทักษะ ความ
ศาสตรการดูแลและ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับ เชี่ยวชาญในศาสตรการ
พัฒนาเด็กเล็ก
วิชาชีพ
ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
๓) สงเสริมการจัด
การใชหลักสูตรการศึกษา รอยละของศูนยเด็กเล็ก/
ประสบการณการเรียนรู
ปฐมวัยในการจัด
สถานศึกษาที่ใชหลักสูตร
ที่สอดคลองกับหลักสูตร
ประสบการณการเรียนรู การศึกษาปฐมวัยในการ
การศึกษาปฐมวัย
ของเด็กปฐมวัยอยางมี
จัดประสบการณการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
คุณภาพ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
๔) สื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจใหสถานศึกษา/
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนยเลี้ยงเด็ก นํา
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ไปใชในการจัด
ประสบการณการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย
กิจกรรม ๗
ศธ.(สกศ.
๓๐ งบประมาณ การจัดการศึกษาเรียนรวม รอยละของสถานศึกษา
การสนับสนุนการจัด
สพฐ. สช.)
แผนดิน อยางมีคณ
ุ ภาพ สอดคลอง ที่จัดการศึกษาเรียนรวม
การศึกษาเรียนรวมที่
พม. (กรม
กับหลักการดูแล พัฒนา อยางมีคณ
ุ ภาพ
สอดคลองกับหลักการ
กิจการเด็ก
และจัดการเรียนรูของเด็ก
ดูแล พัฒนา และจัดการ
และเยาวชน
ปฐมวัย
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
สธ. (กรมอนามัย)
มท. (กรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๑ : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหสมกับวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
เปาหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
วิธีการ
๑) นํารองจัดการเรียน
การสอนเรียนรวมในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
๒) ปรับปรุงและ
สงเสริมจัดการเรียนการ
สอนเรียนรวมอยางมี
คุณภาพใน ๑
สถานศึกษาตออําเภอ
๓) สรางความรู ความ
เขาใจแกสถานศึกษา/
ครู/ผูด ูแลเด็กเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเรียน
รวมอยางมีคณ
ุ ภาพ
๔) ขยายผลสู
สถานศึกษาทั่วประเทศ

๘๐

ตัวชีว้ ดั

๘๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒.๒ : กำรสื่อสำรสังคมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
พ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มีข้อเสนอแผนในการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงาน
และสังคมเกี่ยวกับการดูแล พัฒนา และเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามวัย
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทั่วไปได้รับความรู้และปรับ
ทัศนคติตามแผน
๒) พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับ
ความรู้และปรับทัศนคติตามแผน
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
๓. ตัวชีวัด
๑) ร้อยละของพ่อแม่ที่ได้รับการพัฒนาบทบาทการเป็นพ่อแม่ และการเตรีย มความพร้อม
ก่อนตั้งครรภ์
๒) ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๑๐ ล้านบาทหรือเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
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วิธีการ
๑) จัดทําแนวทางการ
สรางความรูความ
เขาใจ และการผลิตสื่อ
เพื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรม ๑ การสราง
ความรูความเขาใจใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๒ : การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒.๒ : การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

ศธ.(สกศ.
สพฐ. สช.)
พม. (กรม
กิจการเด็ก
และเยาวชน)
สธ. (กรมอนามัย)
มท. (กรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
กรมประชา
สัมพันธ
สสส. สือ่ ของ
รัฐทุกประเภท
ภาคประชา
สังคม

ผูรับผิดชอบ

๘๒

ลาน
บาท
๑๐

เปาหมาย

งบประมาณ การพัฒนาบทบาทความ
แผนดิน พรอมในการเปนพอแม
ในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
ทั่วถึง และเปนธรรม

แหลงเงิน

วงเงิน

รอยละของพอแมทไี่ ดรับ
การพัฒนาบทบาท ความ
พรอมในการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก อยางมี
คุณภาพ ทั่วถึง และ
เปนธรรม

ตัวชีว้ ดั
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๒) จัดทาร่างคูม่ ือการ
เตรียมความพร้อมพ่อแม่
๓) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ อบรม
ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับความรูค้ วาม
เข้าใจที่ถูกต้องในการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการตั้งครรภ์ การ
เลี้ยงดู ดูแล และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
๔) ติดตามประเมินผล
เพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงาน

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๒ : การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ

๘๓

ล้ำน
บำท
แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๘๔
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ : ๓ กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๑ : กำรดำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคใน
โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นาไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของ
คนไทยได้อย่างยั่งยืน
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ ๗๕
๒) ครูและสถานศึก ษาที่มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่ง ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓) มี ร ะบบสารสนเทศและฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ เ พื่ อ บู ร ณาการข้ อ มู ล เลข ๑๓ หลั ก จาก
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้ อง ๖ กระทรวงเพื่อสร้ างความเสมอภาคทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ เด็ กเยาวชนผู้ ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
๔) สนั บ สนุ น ทุน การศึกษาให้ แก่นักเรียนที่ยุ ติการศึกษาทั้งก่อนและหลั งส าเร็จการศึ ก ษา
ภาคบังคับเนื่องจากความยากจนและด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานปีละ
๑๒,๐๐๐ ทุน
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ ๙๕
๒) ครูแ ละสถานศึกษาที่มีนัก เรีย นยากจนและยากจนพิเ ศษมากกว่า ร้อ ยละ ๕๐ จานวน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓) จานวนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลงมากกว่าร้อยละ ๒๕
๔) อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับลดลงมากกว่าร้อยละ ๒๕
๕) อัตราการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.ของนักเรียนยากจนด้อยโอกาส
เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า ๒ เท่า
๖) อัตราส่วนครูต่อนักเรียนในสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ ๕๐ มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๑๐ เกิดสถาบันต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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๘๕
๗) สัดสวนเด็กปฐมวัยในครอบครัวผูขาดแคลนทุนทรัพยมากกวารอยละ ๕๐ มีความพรอมใน
การเขาสูระบบการศึกษา (School Readiness)
๘) การจัดสรรงบประมาณดานศึกษาของประเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitybased budgeting) มีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ ๕
เปาหมายระยะกลาง - ระยะยาว
๑) นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนอยางมีเงื่อนไขใหเพียงพอตอภาระคาใชจายดานการศึกษาของครอบครัวผูขาดแคลน
ทุนทรัพยและสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบันมากกวารอยละ ๙๙
๒) ครูแ ละสถานศึกษาที่มีนัก เรีย นยากจนและยากจนพิเ ศษมากกวา รอ ยละ ๕๐ จํานวน
ไมนอยกวา รอยละ ๗๕ ไดรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนผูขาดแคลนทุนทรัพย
๓) จํานวนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลงมากกวารอยละ ๕๐
๔) อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับลดลงมากกวารอยละ ๕๐
๕) อัตราการศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ของนักเรียนยากจนดอยโอกาส
เพิ่มสูงขึ้นมากกวา ๓ เทา
๖) อัตราสวนครูตอนักเรียนในสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจนและดอยโอกาสมากกวารอยละ
๕๐ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมากกวารอยละ ๒๕
๗) เกิดสถาบันตนแบบในการผลิ ตพั ฒ นาครู ผู ดูแลเด็ กเยาวชนผู ข าดแคลนทุน ทรั พ ย แ ละ
ดอยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาใน ๕ ภูมิภาคของประเทศ
๘) ผูขาดแคลนทุนทรัพยไดโอกาสที่เสมอภาคในการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพไมนอยกวา
ปละ ๕๐,๐๐๐ คน
๙) สัดสวนเด็กปฐมวัยในครอบครัวผูขาดแคลนทุนทรัพยมากกวารอยละ ๘๐ มีความพรอมใน
การเขาสูระบบการศึกษา (School Readiness)
๑๐) การจัด สรรงบประมาณดา นศึก ษาของประเทศเพื ่อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา
(Equity-based budgeting) มีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ ๕
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในป ๒๕๖๔
ระยะกลาง – ระยะยาว ภายใน ๕ - ๑๐ ป
๓. ตัวชี้วัด
๑) รอยละผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสในระบบการศึกษาที่ไดรับการอุดหนุนเงินทุนเพื่อ
บรรเทาอุปสรรคการเขาถึงการศึกษาที่สอดคลองกับความจําเปนรายบุคคลจนสําเร็จการศึกษาและการพัฒนา
ไดเต็มตามศักยภาพ
๒) รอยละของเด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย หรือมีลักษณะเฉพาะไดรับการอุดหนุน
ใหสามารถดูแลเด็กเล็กไดดี มีพัฒนาการสมวัยและมีความพรอมเขาสูระบบการศึกษา (School Readiness)
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๘๖
๓) สัดสวนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับโอกาสการเขาสูการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.-ปวส. ของเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
๔) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับกอนวัยเรียน
(๑) รอยละ ๘๐ ภายใน ๓ ป
(๒) รอยละ ๙๐ ภายใน ๑๐ ป
๕) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา
(๑) รอยละ ๙๕ ภายใน ๓ ป
(๒) รอยละ ๙๙ ภายใน ๑๐ ป
๖) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(๑) รอยละ ๙๐ ภายใน ๓ ป
(๒) รอยละ ๙๕ ภายใน ๑๐ ป
๗) ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index) ของประเทศไทย ดัชนีการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยจากเวทีการประชุม The World Economic Forum (WEF) และ
ตัวชี้วัดทางการศึกษาของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้นสูการ
บรรลุเปาหมายในป ๒๐๓๐
๘) การจัด สรรงบประมาณดา นการศึก ษาของประเทศเพื ่อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา
(Equity-based budgeting) มีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ ๕ ภายใน ๓ ป
๙) ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ ๖ กระทรวง
(๑) ครอบคลุมขอมูลเด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสมากกวารอยละ ๗๕
ของประเทศ ภายใน ๓ ป
(๒) ครอบคลุมขอมูลเด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสมากกวารอยละ ๙๐
ของประเทศ ภายใน ๑๐ ป
๔. วงเงินและแหลงเงิน
กองทุน เพื ่อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร และหนว ยงานตน สัง กัด
สถานศึกษาทุกสังกัด งบประมาณ ๘๘,๗๓๑ ลานบาท
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วิธีกำร
๑) จัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
อย่างมีเงื่อนไข (Conditional
Cash Transfer) ระดับ
ประถมศึกษา-ม.ต้น สังกัด
สพฐ.ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

กิจกรรม ๑
ส่งเสริมโอกาสและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทา
อุปสรรคการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษและ
ยากจนให้มีความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาจนสาเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม
ศักยภาพ

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๘๗

กสศ. ศธ. และ
หน่วยงานต้น
สังกัดสถานศึกษา
ทุกสังกัด

ผู้รับผิดชอบ

๕๖๙

ล้ำนบำท

เป้ำหมำย

นักเรียนยากจน
พิเศษจานวน
๖๒๐,๐๐๐ คน
ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขเพื่อ
บรรเทาอุปสรรค

งบประมาณ ผู้ขาดแคลนทุน
แผ่นดิน ทรัพย์และด้อย
โอกาสในระบบ
การศึกษาได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาจนสาเร็จ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
ตามศักยภาพ

แหล่งเงิน

วงเงิน

ร้อยละผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสในระบบ
การศึกษาร้อยละ ๙๕
ได้รับการอุดหนุน
เงินทุนเพื่อบรรเทา
อุปสรรคการเข้าถึง
การศึกษาที่สอดคล้อง
กับความจาเป็น
รายบุคคลจนสาเร็จ
การศึกษาและการพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ
ร้อยละนักเรียน
ยากจนพิเศษที่ได้รับ
การส่งเสริมโอกาส
และพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนมากกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนยากจนพิเศษ

ตัวชีวัด
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๓) จัดสรรเงินอุดหนุน
ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
อยางมีเงื่อนไข (Conditional
Cash Transfer) ใหแก
นักเรียนยากจนและยากจน
พิเศษระดับตั้งแตอนุบาล ม.ปลาย สังกัด สพฐ.และ
อปท. ๗๗ จังหวัด

๒) จัดสรรเงินอุดหนุน
ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
อยางมีเงื่อนไข (Conditional
Cash Transfer) ๔ กลุม (กลุม
ยากจนพิเศษ/กลุมยากจน)
ระดับอนุบาล-ม.ปลาย/ปวช.
สังกัด สพฐ. และ อปท.ป
การศึกษา ๑/๒๕๖๒ (๑๕
จังหวัด)

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๓.๑ : การดําเนินการเพื่อลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา

๘๘

ผูรับผิดชอบ

๒๔,๐๐๐

๒,๑๐๐

ลานบาท

แหลงเงิน

วงเงิน

การมาเรียนในป
การศึกษา ๒/๒๕๖๑
นักเรียนยากจน
พิเศษและยากจน
จํานวน ๑.๖ ลาน
คนไดรับเงินอุดหนุน
ปจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขเพื่อ
บรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนในป
การศึกษา ๑/๒๕๖๒
นักเรียนยากจน
พิเศษและยากจน
จํานวน ๒.๔ ลานคน
ไดรับเงินอุดหนุน
ปจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขเพื่อ
บรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนในป

เปาหมาย

รอยละนักเรียน
ยากจนพิเศษและ
ยากจนที่ไดรับการ
สงเสริมโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนมากกวา
รอยละ ๙๕ ของ
นักเรียนยากจนพิเศษ
และยากจน

รอยละนักเรียน
ยากจนพิเศษและ
ยากจนที่ไดรับการ
สงเสริมโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนมากกวา
รอยละ ๙๕ ของ
นักเรียนยากจนพิเศษ
และยากจน

ตัวชีว้ ดั

89

๕) ติดตามและประเมินผล
การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ
มีเงื่อนไข (Monitoring and
Evaluation)

๔) จัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
อย่างมีเงื่อนไข (Conditional
Cash Transfer) ให้แก่
นักเรียนยากจนและยากจน
พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาลม.ปลาย ทุกสังกัด

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๘๙

ผู้รับผิดชอบ

๕๐

๒๕,๐๐๐
x ๒ ปี

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน

การศึกษา ๒/๒๕๖๒
และ ๑/๒๕๖๓
นักเรียนยากจน
พิเศษและยากจน
จานวน ๒ ล้านคน
ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไขเพื่อ
บรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนในปี
การศึกษา ๒/๒๕๖๓
และ ๒/๒๕๖๔
การจัดสรรเงิน
อุดหนุน
ทุนการศึกษา และ
การให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความครบถ้วน
สมบูรณ์ ถูกต้อง

เป้ำหมำย

สถานศึกษา
(Delivery Unit)
มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไขไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๘๐ ของ
สถานศึกษาที่มี

ร้อยละนักเรียน
ยากจนพิเศษและ
ยากจนที่ได้รับการ
ส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนมากกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนยากจนพิเศษ
และยากจน

ตัวชีวัด
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วิธีกำร
๑) การเพิ่มศักยภาพหน่วย
บริการให้สามารถอุดหนุน
กลุ่มเป้าหมายด้วยชุดสิทธิ
ประโยชน์ที่มีอยูเ่ ดิม และสิทธิ

กิจกรรม ๒
เสริมสร้างรากฐานเพื่อการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตเพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้าสู่
ระบบการศึกษา

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๙๐

กสศ. ศธ. และ
หน่วยงานต้น
สังกัด
สถานศึกษาทุก
สังกัด

ผู้รับผิดชอบ

๕๐๐

ล้ำนบำท

เป้ำหมำย

ตรงเวลา
มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ เด็กปฐมวัยใน
แผ่นดิน ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส
หรือเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการล่าช้า
หรือมีความเสี่ยง
(แรกเกิด- ๓๖
เดือน) ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ได้รับการพัฒนา
ที่สมวัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา
หน่วยบริการ
(Delivery Unit)
หรือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
พร้อมและมี

แหล่งเงิน

วงเงิน

จานวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความพร้อม
และมีมาตรฐานใน
การจัดสิทธิประโยชน์
ให้แก่เด็กปฐมวัยใน

นักเรียนยากจนและ
ยากจนพิเศษ
เด็กเล็กในครอบครัว
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือมีลักษณะเฉพาะ
ได้รับการอุดหนุนให้
สามารถดูแลเด็กเล็ก
ได้ดี มีพัฒนาการ
สมวัย

ตัวชีวัด
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๒) สนับสนุนชุดสิทธิประโยชน์
ให้เด็กแรกเกิดในครอบครัว
ยากจนหรือมีลักษณะเฉพาะ
เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่
ระบบการศึกษา

ประโยชน์ที่กองทุนเสริมเพิ่ม
ผ่านการทางานร่วมกันด้วย
ข้อมูลสารสนเทศ

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๙๑

ผู้รับผิดชอบ

๓,๘๐๐
x ๒ ปี

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน

มาตรฐานในการ
ดูแลเด็กเล็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กเล็กจาก
ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์
หรือมี
ลักษณะเฉพาะ
เด็กปฐมวัยใน
ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส
หรือเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการล่าช้า
หรือมีความเสี่ยง
(แรกเกิด-๓๖
เดือน) มีพัฒนาการ
อย่างสมวัย

เป้ำหมำย

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยในครอบครัวที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาสหรือ
เด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการล่าช้าหรือ
มีความเสี่ยง (แรก
เกิด-๓๖ เดือน) ไม่ต่า
กว่า ๘๐ มีความ
พร้อมก่อนเข้าสูร่ ะบบ
การศึกษา

ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาสหรือเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าหรือมีความ
เสี่ยง (แรกเกิด-๓๖
เดือน)

ตัวชีวัด
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วิธีกำร
๑) สนับสนุนทุนการศึกษา
(Scholarship) แก่นักเรียน
ยากจนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ม.๖/ปวส. ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อ ให้ได้รับ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพใน
สาขาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ

กิจกรรม ๓ ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
และสร้างครูรุ่นใหม่สาหรับ
พื้นที่ห่างไกล

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๙๒

กสศ. ศธ. และ
หน่วยงานต้น
สังกัด

ผู้รับผิดชอบ

๑,๓๘๔

ล้ำนบำท
งบประมาณ
แผ่นดิน

แหล่งเงิน

วงเงิน
ตัวชีวัด

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนได้รับ
โอกาสการเข้าสู่
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น ๓ เท่า (จาก
๕% เป็น ๑๕%)
นักเรียนยากจน
จานวนนักเรียนจาก
ระดับมัธยมศึกษา ครัวเรือนที่มรี ายได้
ปีที่ ๓/ม.๖/ปวส. ต่าสุดร้อยละ ๒๐
ทีข่ าดแคลนทุน
จานวน ๑๒,๐๐๐ คน/
ทรัพย์ และขาด
ปีสาเร็จการศึกษา
โอกาสในการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
ต่อ ให้ได้รับ
สูงขึ้น
การศึกษาและ
พัฒนาอาชีพใน
สาขาที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของประเทศ

เป้ำหมำย
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กิจกรรม ๔ สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
กลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษาและ
พัฒนาทักษะอาชีพ
วิธีกำร
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ค้นหาและ
ช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาให้กลับเข้า

๒) ส่งเสริมการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนครู

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๙๓

กสศ. ศธ. และ
หน่วยงานต้น
สังกัด

ผู้รับผิดชอบ

๙๐๐

๑๒๕

ล้ำนบำท

งบประมาณ
แผ่นดิน

แหล่งเงิน

วงเงิน

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในพื้นที่ห่างไกล
จานวน ๑,๒๕๐ คน/
ปีได้รับทุนการศึกษา
เพื่อเรียนต่อสาขา
ครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ เพื่อ
กลับไปเป็นครูและ
ร่วมพัฒนาโรงเรียนใน
ท้องถิ่น

จานวนเด็กเยาวชน
นอกระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานลดลง
มากกว่าร้อยละ ๒๕
ภายใน ๓ ปี

สนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้กลับ
เข้าศึกษาต่อหรือ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ

ตัวชีวัด

โรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลมีครูที่ตรง
สายและมีศักยภาพ
อย่างเพียงพอใน
การจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ

เป้ำหมำย
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กิจกรรม ๖ พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ
กิจกรรม ๕
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู
วิธีกำร
พัฒนาครูทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และมีพื้นที่
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองผ่าน
กระบวนการจัดการ

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๙๔

กสศ. ศธ. และ
หน่วยงานต้น
สังกัด
สถานศึกษาทุก
สังกัด

กสศ. ศธ. และ
หน่วยงานต้น
สังกัด

ผู้รับผิดชอบ

๗๖๘

ล้ำนบำท

งบประมาณ
แผ่นดิน

แหล่งเงิน

วงเงิน
ตัวชีวัด

จานวนครูที่ดูแลเด็ก
ด้อยโอกาสใน
โรงเรียนหรือหน่วย
จัดการเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาในพื้นที่
ปฏิบัติงานต่อเด็ก
เยาวชนด้อยโอกาส
(Disadvantage
children) มีแนวโน้ม
สูงขึ้นจนอยู่ในระดับดี
(๑:๒๐)
นวัตกรรมด้านองค์ ๑) ดัชนีการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องที่ มนุษย์ (Human
มุ่งสนับสนุนการ
Development
สารวจและ
Index) ของประเทศไทย
ฐานข้อมูลเชิง

ครูในสถานศึกษาที่
มีนักเรียนด้อย
โอกาสหนาแน่น
และครูนอกระบบ
ได้รับการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี

เป้ำหมำย
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วิธีกำร
๑) พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ของกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา จาก

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๙๕

ผู้รับผิดชอบ

๑๕

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน

๒) ดัชนีการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ
ไทยจากการประชุม
เวทีเศรษฐกิจโลก
(The World
Economic Forum:
WEF)
๓) ตัวชี้วัดทางการ
ศึกษาของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก (SDG4) ของ
ประเทศไทยมีแนวโน้ม
ดีขึ้นสู่การบรรลุ
เป้าหมายในปี ๒๐๓๐
ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
และบูรณาการ ๖
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
แบบต่อเนื่องที่
สาคัญต่อการ
ประเมินและพัฒนา
มาตรการส่งเสริม
คุณภาพและลด
ความเหลื่อมล้าใน
การพัฒนาคนไทย

ประเทศไทยมี
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data)
ของกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน
ผู้ขาดแคลน

ตัวชีวัด
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๑๒๐ x
๕ ปี

แหล่งเงิน

วงเงิน
ล้ำนบำท

กิจกรรม ๗ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
สังคมแห่งโอกาสและ

ผู้รับผิดชอบ

๑๒๐

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒) วิจัยพัฒนาองค์ความรู้
ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
คุณภาพ

เลขประจาตัวประชาชน
๑๓ หลัก ที่เชื่อมโยงและ
บูรณาการ ๖ กระทรวงเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยา
และสนับสนุนการวิเคราะห์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

กิจกรรม

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๙๖

ทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาสทั้งใน
และนอกระบบ
การศึกษาที่สามารถ
ใช้ในการช่วยเหลือ
พัฒนา
กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นรายบุคคล
องค์ความรู้จาก
งานวิจัยเชิงระบบ
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
กับทิศทางและ
นโยบายของประเทศ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อปฏิรูป
กระบวนการจัดสรร

เป้ำหมำย

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อปฏิรูปความ
เหลื่อมล้าทาง

องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วย
หลักการเสมอภาค
(Equity-based
Budgeting)

ตัวชีวัด
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ความเสมอภาคทางการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
วิธีกำร
๑) วิจัยสารวจสถานะความ
เหลื่อมล้าและคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัด
(School Readiness, Career
Readiness, Workforce
Competencies, SDGS)
๒) วิจัยพัฒนาและประเมินชุด
สวัสดิการและค่าใช้จ่ายรายหัว
เพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (Benefit Package
and Unit Cost)
๓) โครงการวิจยั พัฒนา
ฐานข้อมูลสถานะความ
เหลื่อมล้าและคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ไทย
แบบต่อเนื่อง (Longitudinal
Database)

กิจกรรม

๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ : การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

๙๗

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน

งบประมาณด้าน
การศึกษา และการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยหลักการ
เสมอภาค (Equitybased Budgeting)
และการผลิตพัฒนา
ครูต้นแบบ

เป้ำหมำย

การศึกษาเชิงระบบ
ทั้งในระดับชาติและ
ระดับจังหวัดถูกนาไป
ดาเนินการมากกว่า
๑๐ ข้อเสนอ

ตัวชีวัด

๙๘
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๒ : กำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
และบุคคลที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) คัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องต่างๆ เช่น บุคคลเรียนรู้ช้า บุคคลออทิสติกแล้วเสร็จ
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ เพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นเอกภาพ
๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
 กลุ่มเป้าหมายบุคคลพิการ
- มีนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สาหรับบุคคลพิการทั้งด้าน
การเรียนรู้และการดารงชีวิต
 กลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
- มี ร ะเบี ย บหรื อข้ อบั งคั บให้ มี กลไกการคั ดกรองเด็ กที่ มี ความสามารถพิ เศษใน
สถานศึกษาทุกสังกัดทั้งของรัฐและภาคเอกชน
- มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและ
สร้างเสริมศักยภาพให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
 กลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
- มีนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น และทักษะการดารงชีวิต
- มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
และสร้างเสริมศักยภาพให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) มีนักจิตวิทยาโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยผู้เรียนกลุ่มที่มีความบกพร่อง
ออทิสติก กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ อย่างถูกต้อง ให้การสนับสนุนโรงเรียนครอบคลุมทุกพื้นที่
๒) พัฒนานักจิตวิทยาในโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในการดูแล ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา
อย่างถูกต้อง
๓) มีร ะบบคัด กรองและวินิจ ฉัย ที่นัก จิต วิท ยาโรงเรีย น ครู และผู ้เ กี่ย วข้อ ง สามารถ
ดาเนินการได้
๔) เด็กทุกคนตั้งแต่เด็กปฐมวัยได้รับ การสารวจและวัดแววความสามารถ เพื่อคัดกรอง
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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๙๙
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และผู้เรียนที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
๓. ตัวชีวัด
๑) ความครอบคลุ ม ของระบบคั ด กรองและกลไกการคั ด กรองบุ ค คลพิ ก าร บุ ค คลที่ มี
ความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
๒) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลพิการ บุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
๓) จานวนผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรอง วินิจฉัย ส่งต่อและช่วยเหลือ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ๗๙ ล้านบาท
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑ พัฒนาระบบ
ศธ.
๑๐
งบประมาณ
คัดกรองบุคคลพิการ
สธ.
แผนดิน
บุคคลที่มีความสามารถ
อปท.
พิเศษ และบุคคลที่มี
ความตองการการดูแล
เปนพิเศษ
วิธีการ
๑) จัดระบบและกลไก
คัดกรองบุคคลพิการ
และบุคคลที่มีความ
ตองการการดูแลเปนพิเศษ
๒) จัดทําระเบียบหรือ
ขอบังคับใหมี กลไกการ
คัดกรองเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
๓) พัฒนาเครื่องมือวัด
แววผูมีความสามารถ
พิเศษที่มีมาตรฐาน
๔) พัฒนานักจิตวิทยา
โรงเรียน ครู และ

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

๑๐๐

มีระบบคัดกรอง
เพื่อจัดการเรียนรู
ที่เหมาะสมและ
ลดความเหลือ่ มล้ํา
ระหวางผูเรียน

เปาหมาย

มีเครื่องมือวัดแวว
ผูมีความสามารถ
พิเศษที่มีมาตรฐาน
จํานวนนักจิตวิทยา
โรงเรียน ครู และ

มีระบบและกลไก
การคัดกรอง
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๕) ดําเนินการคัดกรอง
เด�กที่มีความบกพร�อง
และวัดแวว ความสามารถ
และ��วยเ�ลือตั้งแต� ป.๑
กิจกรรม ๒
จัดทําข�อเสนอแนะต�อ
รัฐบาลว�าด�วยยุทธศาสตร�
การพั�นา���มีความสามารถ
พิเศษและ���ที่มีความ
ต�องการการด�แลเป�น
พิเศษและสร�างเสริม
ศักย�าพใ��สามารถ
ต�อยอดการประกอบ
อา�ีพ�ด�อย�างมั่นคง
ศธ. (สพฐ.)

๕

งบประมาณ
แ��นดิน

��นการปฏิรปู ประเทศด�านการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การจัดการศึกษาสํา�รับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต�องการการด�แลเป�นพิเศษ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
�ู�รั��ิดชอ�
ล�าน�าท
�หล�งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
���เกี่ยวข�องในการวินิจฉัย
ในสถานศึกษา/เขตพื้นที่
การศึกษา ใ��ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

๑๐๑

ข�อเสนอแนะต�อ
รัฐบาลว�าด�วย
ยุทธศาสตร�การ
พั�นา��ม� ี
ความสามารถ
พิเศษ และ���ทมี่ ี
ความต�องการ
การด�แลเป�นพิเศษ
ที่ครอบคลุมทุกมิติ

เป�าหมาย

���เกี่ยวข�องในการ
วินิจฉัยใน
สถานศึกษา/
เขตพื้นที่การศึกษา
ที�่ ด�รับการพั�นา
จํานวน���เรียนที่
�ด�รับการคัดกรอง
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๒) รับ��งความคิดเ��น
๓) เสน�ต��
คณะรัฐมนตรี
กิจกรรม ๓
สร�างความร��ความเ��า�จ
แก�บ�คลากรที่เกี่ยว���ง
ทั่วประเทศ
ศธ. (สพฐ.)
สถานศึกษา
และต�นสังกัด

๒

งบประมาณ
แ��นดิน

��นการปฏิรปู ประเทศด�านการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การจัดการศึกษาส�า�รับบ�คคลพิการ บ�คคลที่มีความสามารถพิเศษ และบ�คคลที่ต��งการการด�แลเป�นพิเศษ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
�ู�รั��ิดชอ�
ล�าน�าท
�หล�งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
วิธีการ
๑) จัดท�า���เสน�แนะ
บนฐานงานวิจัยและงาน
วิชาการ

๑๐๒

บ�คลากรที่เกี่ยว���ง
ทั่วประเทศ
มีความร�� ความ
เ��า�จ�นการ
จัดการศึกษา
ส�า�รับกล�ม� ที่มี
ความต��งการ
จ�าเป�นพิเศษทั�ง
สามกล�ม�

เป�าหมาย

���เสน�แนะต��
รัฐบาลว�าด�วย
ย�ทธศาสตร�การ
พั�นา��ม� ี
ความสามารถ
พิเศษ และ���ที่มี
ความต��งการการ
ด�แลเป�นพิเศษ

ตัวชีว้ ดั
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วิธีการ
๑) พัฒนาระบบ��อม�ล
กล�กการนําเ��า��อม�ล
และการปรับ��อม�ล�ห�
เป�นป�จจุบัน

๒) ประชาสัมพันธ�
สร�างความร��ความเ��า�จ
ทั้งกับบุคลากร
ที่เกี่ยว��อง และพ�อแม�
���ปกครอง
กิจกรรม ๔ พัฒนา
ระบบ��อม�ล สารสนเทศ
การบริหาร จัดการที่
เชื่อมโยงฐาน��อม�ล�ห�
เป�นเอกภาพ

วิธีการ
๑) พัฒนา อบรม
บุคลากรที่เกี่ยว��อง

ศธ. (สพฐ.)
สถานศึกษา
และ��นสังกัด

๕๐

งบประมาณ
แ��นดิน

��นการปฏิรปู ประเทศด�านการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่��องการการด�แลเป�นพิเศษ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
�ู�รั��ิดชอ�
ล�าน�าท
�หล�งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๐๓

มีระบบ��อม�ล
สารสนเทศและ
การบริหารจัดการ
ที่เชื่อมโยง
ฐาน��อม�ล�ห�เป�น
เอกภาพ

เป�าหมาย

ระบบ��อม�ล
สารสนเทศการ
บริหารจัดการ
ที่เป�นป�จจุบัน

จํานวนบุคลากรที่
�ด�รับการอบรม
และพัฒนา
จํานวนบุคลากร
ที่เกี่ยว��องและ
พ�อแม� ���ปกครอง
ที่มีความร��ความ
เ��า�จ
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วิธีการ
๑) กําหนดมาตรการ
จูงใจ เพ�่อให�เกิดการ

๓) ใช�และพัฒนาระบบ
ข�อมูลสารสนเทศอ��าง
มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม ๕
ส�งเสริมนวัตกรรมในการ
ส�งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรี�นรู�สําหรับ
บุคคลพิการ บุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ
และบุคคลทีม่ ีความ
ต�องการการดูแลเป�น
พิเศษ
ศธ. สงป.

๒

งบประมาณ
แผ�นดิน และ
เอกชนที่ผลิต
นวัตกรรม

��นการปฏิรปู ประเทศด�านการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต�องการการดูแลเป�นพิเศษ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
�ู�รั��ิดชอ�
ล�าน�าท
�หล�งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๒) พัฒนาบุคลากรและ
ผู�เกี่�วข�องในการ
บริหารจัดการและใช�
ข�อมูล

๑๐๔

มีนวัตกรรมในการ
ส�งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรี�นรู�
สําหรับบุคคลพิการ
บุคคลที่มี
ความสามารถ
พิเศษ และบุคคลที่
มีความต�องการ
การดูแลเป�นพิเศษ
เพิ่มขึ้น

เป�าหมาย

จํานวนนวัตกรรม
ในการส�งเสริม
สนับสนุนการ

มีการใช�และบริหาร
จัดการข�อมูล
อ��างมีประสิทธิภาพ
และเช�่อม��งให�
เป�นเอกภาพ

ตัวชีว้ ดั
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๒) ���มาตรการ�ูง��
และส�งเสริม�าคเอก�น
และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ผลิตนวัตกรรม เพ�่อ�ห�
ต�นทุนราคา�ม�สูงและ
สามารถนํา�ป���
ประ�ย�น��นวงกว�าง
กิจกรรม ๖
พัฒนาการเรียนการ
สอนบุคคลพิการบุคคล
ที่มีความสามารถพิเศษ
และผู�ทมี่ ีความต�องการ
การดูแลเป�นพิเศษอย�าง
มีระบบและมาตรฐาน
สถานศึกษา
และต�นสังกัด

๑๐

งบประมาณ
แผ�นดิน

��นการปฏิรปู ประเทศด�านการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การ�ัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต�องการการดูแลเป�นพิเศษ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
�ู�รั��ิดชอ�
ล�าน�าท
�หล�งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ผลิตนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
เ��น มาตรการทาง�าษี

๑๐๕

การเรียนการสอน
บุคคลพิการ บุคคล
ที่มีความสามารถ
พิเศษ และผู�ที่มี
ความต�องการการ
ดูแลเป�นพิเศษ
เหมาะสมกับ

เป�าหมาย

�ัดการเรียนรู�
สําหรับบุคคล
พิการ บุคคลที่มี
ความสามารถ
พิเศษ และบุคคล
ทีม่ ีความต�องการ
การดูแลเป�น
พิเศษเพิ่มขึ้น

ตัวชีว้ ดั
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วิธีการ
๑) ผู�เรียนทุกคนต�อง
ผ�านระบบการคัดกรอง
เพื่อจัดการเรียนการ
สอนอย�างเหมาะสม
๒) มีกระบวนการ
บริหารจัดการในการ
วินิจ�ัย ส�งต�อและ
��วยเหลือ อย�างเ��น
ระบบ
๓) บรรจุนักจิตวิทยา
โรงเรียนให�ครอบคลุม
ทุกสถานศึกษา
๔) ผลิตและพัฒนาครู
บุคลากรด�านการศึกษา
พิเศษที่ครอบคลุม
ทั้งกลุ�มพิการ กลุ�มผู�มี
ความสามารถพิเศษ
และกลุ�มที่มี

��นการปฏิรปู ประเทศด�านการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต�องการการดูแลเ��นพิเศษ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
�ู�รั��ิดชอ�
ล�าน�าท
�หล�งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๐๖

แต�ละบุคคลและ
มาตรฐาน

เป�าหมาย

ระบบการบริหาร
จัดการในการ
วินิจ�ัยส�งต�อ และ
��วยเหลืออย�าง
เ��นระบบ
จํานวน
นักจิตวิทยา
โรงเรียน
จํานวนการผลิต
และพัฒนาครู
บุคลากรด�าน
การศึกษาพิเศษที่
ครอบคลุมทั้งกลุ�ม
พิการ กลุ�มผู�มี
ความสามารถ
พิเศษ และกลุ�มทีม่ ี

จํานวนผู�เรียนที่
�ด�รับการคัดกรอง

ตัวชีว้ ดั
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หลักสูตรเฉพาะ
และแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลาง�ห�
ตอบสนองความ
ต�องการจําเป�น
เฉพาะ�อง�ู�เร��น

๕) จัดทําหลักสูตร
เฉพาะ และแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลาง �ห�ตอบสนอง
ความต�องการจําเป�น
เฉพาะ�อง�ู�เร��นด�ว�
กระบวนการม�ส�วนร�วม

ตัวชีว้ ดั
ความต�องการการ
ดูแลเป�นพ�เ��

เป�าหมาย

��นการปฏิรปู ประเทศด�านการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การจัดการ��ก�าสําหรับบุคคลพ�การ บุคคลท��ม�ความสามาร�พ�เ�� และบุคคลท��ต�องการการดูแลเป�นพ�เ��
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
�ู�รั��ิดชอ�
ล�าน�าท
�หล�งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ความต�องการการดูแล
เป�นพ�เ��

๑๐๗

๑๐๘
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๓ : กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพืนที่ห่ำงไกล หรือในสถำนศึกษำ
ที่ต้องมีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
๑) โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่ างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
๒) ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
เกื้อกูล อื่น ที่เหมาะสม โดยให้ คานึ งถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่
ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล
๓) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการ
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างเพียงพอ
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเป็นระบบ
๒) มีข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการ
จัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลาง
ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ให้ได้รับการดาเนินการและมีความก้าวหน้า
อย่างเป็นรูปธรรม
๒) มีระบบในการสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
๓) มีระบบจูงใจให้ครูกระจายตัวไปยังโรงเรียนที่มีความขาดแคลน
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
๓. ตัวชีวัด
๑) ความก้าวหน้ าของการดาเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะต่ อรัฐ บาลว่ า ด้ว ยยุ ทธศาสตร์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล
๒) ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดกลางที่
ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ
๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ
๔) จานวนครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
๕) อัตราการย้ายออกของครูในพื้นที่ห่างไกลน้อยลง
๖) จานวนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่สามารถ
เข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ๖๐๐ ล้านบาท
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วิธีกำร
๑) จัดทาข้อเสนอแนะ
บนฐานงานวิจัยและ
งานวิชาการ
๒) รับฟังความคิดเห็น
๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
กิจกรรม ๒
นาข้อเสนอไปสู่การ
ปฏิบัติ
สถานศึกษาที่
เป็นกลุ่ม
เป้าหมายและ
ต้นสังกัด

๑๐๐

ตัวชีวัด

ร้อยละของสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่า จานวนข้อเสนอแนะ
ด้วยยุทธศาสตร์เพือ่
แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่ห่างไกล และ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดกลางที่
ต้องการการยกระดับ
คุณภาพของการจัด
การศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่าง
เป็นระบบ

เป้ำหมำย

งบประมาณ ข้อเสนอได้รับการนาไป
แผ่นดิน ปฏิบัติ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ล้ำน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
กิจกรรม ๑ จัดทา
ศธ. สถ. ต้น
๒๕ งบประมาณ
ข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหา
สังกัดของ
แผ่นดิน
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่
สถานศึกษา
ห่างไกล และข้อเสนอแนะ
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดกลางที่ต้องการการ
ยกระดับคุณภาพของการ
จัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน
อย่างเป็นระบบ

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๐๙
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือในสถานศึกษาที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
วิธีการ
๑) เผยแพรให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
รับรูและนําไปปฏิบัติ
๒) พัฒนา อบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของ
๓) กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ
กิจกรรม ๓ พัฒนา
สพฐ. (เขต
๒๕ งบประมาณ
ระบบสอบบรรจุและ
พื้นที)่ , กศจ.
แผนดิน
แตงตั้งครู ใหกระจาย
ตัวออกไปในพื้นที่ที่มี
ความขาดแคลนครู
วิธีการ
๑) จัดทําระบบสอบ
บรรจุ และแตงตั้งครูที่
กระจายตัวออกไปใน
พื้นที่ที่มีความขาดแคลน
เชน เปดสอบบรรจุครู
โดยกําหนดใหผูมสี ิทธิ์
สอบตองมีภูมิลําเนาอยู

๑๑๐

ระบบสอบบรรจุและ
แตงตั้งครู ที่กระจายตัว
ออกไปในพื้นที่ที่มีความ
ขาดแคลนครู

เปาหมาย

จํานวนครูที่ไดรับการ
บรรจุและแตงตั้ง กระจาย
ตัวออกไปในพื้นที่ที่มี
ความขาดแคลนครู

ตัวชีว้ ดั
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ล้ำน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
ในพื้นที่เท่านั้น บรรจุ
และแต่งตั้งครูโดย
พิจารณาจากผูม้ ี
ภูมิลาเนาในพื้นที่เป็น
ลาดับแรก ฯลฯ
๒) ดาเนินการตาม
ระบบ
กิจกรรม ๔ พัฒนา
สถานศึกษา
๑๕๐ งบประมาณ
ระบบจูงใจให้ครู
และต้นสังกัด
แผ่นดิน
กระจายตัวไปยัง
สงป.
โรงเรียนทีม่ ีความ
ขาดแคลน
วิธีกำร
๑) กาหนดมาตรการ
จูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
เช่น การนับเวลา
ราชการทวีคูณ การให้
ค่าตอบแทนพิเศษ
มาตรการทางภาษี
๒) มีกระบวนการ
บริหารจัดการ และ

๑๑๑

ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล
มีระบบจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่

เป้ำหมำย

อัตราการย้ายออกของครู
ในพื้นที่ห่างไกลน้อยลง

ตัวชีวัด
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๓ : การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือในสถานศึกษาที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ลาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
ชวยเหลืออยางเปน
ระบบ
กิจกรรม ๕ สนับสนุน
ศธ. สถ. และ ๓๐๐ งบประมาณ
ครูและผูเรียนใน
หนวยงานตน
แผนดิน
โรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดของ
พื้นที่หางไกลและ
สถานศึกษา
โรงเรียนขนาดกลางให
กลุมเปาหมาย
สามารถเขาถึงการ
สนับสนุนทางวิชาการ
วิธีการ
๑) พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหสามารถ
รองรับการใชเทคโนโลยี
เชน digital platform
การใชสื่อสารทางไกล
๒) พัฒนา อบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของ

๑๑๒

ตัวชีว้ ดั

จํานวนครูและผูเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่หางไกลและ
โรงเรียนขนาดกลาง
ที่สามารถเขาถึง
การสนับสนุนทาง
วิชาการ

เปาหมาย

ครูและผูเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล
และโรงเรียนขนาดกลาง
สามารถเขาถึงการ
สนับสนุนทางวิชาการ

๑๑๓
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความ
ตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
๑. เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์
เปาหมายรวม
๑) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตองการของประเทศ (demand-side financing) โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในการผลิตครู เพื่อใหไดครูที่มีสมรรถนะตรงกับความตองการของประเทศ ดําเนินการโดยสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ในระยะเวลาอยางนอย ๑๐ ป รวมถึงใหมีการจัดอัตรากําลังเพิ่มเติมเพื่อบรรจุในพื้นที่ที่ขาดแคลนครู
๒) ไดครูสมรรถนะสูงและตรงตามความตองการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทําใหนิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเปนครู
มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับประสบการณดานวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่องตลอดหลักสูตร
๓) ไดครูอาชีวศึกษาที่มีจิ ตวิ ญญาณความเปนครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจั ด
การเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
เปาหมายเรงดวน
๑) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูทุกระดับ โดยใหมีการประเมินและทบทวนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาทองถิ่น นําผลการประเมินมาบูรณาการรวมกับแนวทางปฏิรูปครู และบรรจุแผนไวเปนสวนหนึ่งของ
แผนการศึกษาแหงชาติ รวมถึงกําหนดเปนแผนการผลิตและพัฒนาครูระยะ ๑๐ ป ดําเนินการโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒) มีร ะบบขอ มูล ครู (Teacher Data System) เพื่อ รวบรวมขอ มูล การผลิต การใช และ
การคาดการณอัตรากําลังครูในสาขาทีข่ าดแคลน
๓) ไดกรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา
๔) มีการปรั บปรุ งหลั กสู ตรการผลิ ตครู เปนหลั กสู ตรที่เนนสมรรถนะของวิ ช าชี พครู ซึ่งใช
ระยะเวลาในการศึกษาสี่ปโดยเนนการฝกปฏิบัติในสถานการณจริงตั้งแตปแรกจนถึงปสุดทาย และนิสิตหรือ
นักศึกษาครูตองไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพกับครูประจําการที่มีประสบการณหรือความเชี่ยวชาญ
๕) อาจารยที่สอนในสถาบันผลิตครูมีประสบการณสอนในสถานศึกษา และมีกิจกรรมทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงกับสถานศึกษา
เปาหมายระยะสั้น
๑) นิสิต นักศึกษาครูในหลักสูตรปจจุบันไดรบั การเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู
๒) การผลิตครูเฉพาะทางใหเปนการรวมผลิตกับคณะที่มีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
๓) ใหมีการจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรการศึกษาระดับชาติ และระดับพื้นที่ตลอดจน
วางระบบคัดเลือกและจัดสรรอัตรากําลังครู โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขาดแคลน
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๑๑๔
๔) มีระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือกบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเขาเปนครู
๕) มี ครู และอาจารย ผู ส อนในระดั บอาชี วศึ กษาที่ มี มาตรฐานวิ ช าชี พครู อาชี ว ศึ กษาและ
ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ เพื่อใหมีความสัมพันธและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๖) มีผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณดานการปฏิบัติมาเปนครูฝกอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
หรือสถานประกอบกิจการ
ทักษะวิชาชีพ

๗) มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาที่เนนการปฏิบัติในสถานประกอบการใหมีความเชี่ยวชาญใน

เปาหมายระยะกลาง - ระยะยาว
๑) ครูรุนใหมที่ไดรับการบรรจุไมนอยกวากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผานระบบกองทุนผลิตและพัฒนาครู
๒) มีอัตรากําลังครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลัง
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในป ๒๕๖๔
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ป
๓. ตัวชี้วัด
๑) การจัดสรรเงินในแผนการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย เปนไปตามเปาหมายการดําเนินงาน
ของแผน อยางนอยรอยละ ๘๐
๒) ผลการสืบคนขอมูลครูจากระบบขอมูลครู (Teacher Data System) เพื่อนํามาใชพยากรณ
ขอมูลการผลิต การใช และการคาดการณอัตรากําลังครู ในสาขาที่ขาดแคลน มีความนาเชื่อถือและถูกต อง
สอดคลองกับสภาพการณจริง อยางนอยรอยละ ๘๐
๓) จํานวนสถาบันการผลิตครูมีการนํากรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครูอาชีวศึกษามาใชในการจัดทําหลักสูตรการผลิตครู อยางนอยรอยละ ๘๐
๔) จํานวนสถาบันการผลิตครูมีการนําหลักสูตรการผลิตครูไปใช โดยปรับใหสอดคลองกับบริบท
ของแตละสถาบันการศึกษา รอยละ ๑๐๐
๕) จํานวนอาจารยที่สอนในสถาบันที่มีการผลิตครู มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
๖) จํานวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรดานการศึกษาพิเศษที่ครอบคลุมทั้งกลุมพิการ กลุมผูมี
ความสามารถพิเศษ และกลุมที่มีความตองการการดูแลเปนพิเศษ
๑๒) รอยละของสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการมีผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณดาน
การปฏิบัติมาเปนครูฝกอาชีวศึกษา
๑๓) รอ ยละของครูอ าชีว ศึก ษามีค วามเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และมีโ อกาสเรีย นรูใ นสถาน
ประกอบการจริง
๔. วงเงินและแหลงเงิน
จํานวนประมาณ ๒,๘๒๐ ลานบาท
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติ วิญญาณของความเป็นครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
ตัวชีวัด
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
เป้ำหมำยรวมที่ ๑ มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side-financing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือก
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพื่อให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพื่อให้ได้ครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศดาเนินการโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี
๑) มีแผนผลิตและพัฒนาครูทุกระดับ
กิจกรรม
อนุกรรมการครู ๑,๕๐๐ งบประมาณ มีแผนผลิตและ
การจัดสรรเงินใน
ประเมินโครงการผลิตครูเพื่อ
และอาจารย์
แผ่นดิน พัฒนาครู
แผนการผลิตและ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ ๑ เพื่อ
สานักงาน
พัฒนาครูของ
จัดทาข้อเสนอสาหรับจัดทา
เลขาธิการ
ประเทศไทย
แผนผลิตและพัฒนาครู ระยะ
คุรุสภา ร่วมกับ
เป็นไปตาม
ต่อไป บูรณาการและจัดทาแผน
สานักงาน
เป้าหมายการ
ผลิตและพัฒนาครู ระยะ ๑๐ ปี
กองทุนเพื่อ
ดาเนินงานของ
ความเสมอภาค
แผน อย่างน้อย
ทางการศึกษา
ร้อยละ ๘๐
วิธีกำร
ยกร่างแผนการผลิตและ
พัฒนาครู
๒) ครูรุ่นใหม่ที่ได้รับการบรรจุไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและพัฒนาครู
กิจกรรม
ก.ค.ศ. ร่วมกับ
๖๐๐ งบประมาณ ครูได้รับการบรรจุ มีการบรรจุครูครบ
กาหนดอัตราบรรจุครูที่จบ
คณะกรรมการ
แผ่นดิน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ตามอัตราที่กาหนด
การศึกษาโดยผ่านแผน
กองทุนเพื่อ
จบการศึกษาโดย ในสถานศึกษา
การผลิตและพัฒนาครู

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๑๕
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติ วิญญาณของความเป็นครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
ตัวชีวัด
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ความเสมอภาค
ผ่านระบบกองทุน
ทางการศึกษา
ผลิตและพัฒนาครู
วิธีกำร
วิเคราะห์อตั รากาลังในการ
ผลิตและพัฒนาครู เพื่อขอ
จัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา
เป้ำหมำยรวมที่ ๒ ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทาให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
๑) มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการคาดการณ์อตั รากาลังครูในสาขาที่ขาดแคลน
กิจกรรม
สป. สพฐ. สอศ. ๑๐๐ งบประมาณ มีระบบข้อมูลครู ผลการสืบค้น
จัดทาระบบข้อมูลครูที่
สกอ. และ
แผ่นดิน ที่สามารถสืบค้น ข้อมูลครูจากระบบ
รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลครู
หน่วยงานที่มี
สถานศึกษาอยู่
และการคาดการณ์อตั รากาลัง
การผลิต การใช้ (Teacher Data
ครูในสาขาที่ขาดแคลน
และการ
System) เพื่อ
ในกากับ
คาดการณ์
นามาใช้พยากรณ์
อัตรากาลังครูใน ข้อมูลการผลิต
สาขาที่ขาดแคลน การใช้ และการ
อย่างมี
คาดการณ์อัตรา
ประสิทธิภาพ
กาลังครูในสาขาที่
ขาดแคลน มีความ
น่าเชื่อถือและ

๑๑๖
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วิธีการ
วิเคราะหและรวบรวม
ฐานขอมูลเกี่ยวกับผลิต
การใช และการคาดการณ
อัตรากําลังครูในสาขาทีข่ าด
แคลนในปจจุบันของประเทศ
และจัดทําระบบสืบคนขอมูล
๒) ไดกรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา
กิจกรรม
จัดทํากรอบมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครู และ
กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครูอาชีวศึกษา
(Competency – based
Curriculum)
อนุกรรมการครู
และอาจารย
อนุกรรมการ
เฉพาะกิจดาน
อาชีวศึกษา
รวมกับ
สํานักงาน
เลขาธิการ
คุรุสภา

๕๐

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อใหไดครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๑๗

มีกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะของ
วิชาชีพครู และครู
อาชีวศึกษาที่เนน
การผลิตครูใหมี
ความพรอมดาน
วิชาการ และ
จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ

เปาหมาย

จํานวนสถาบันการ
ผลิตครูมีการนํา
กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะของ
วิชาชีพครู และครู
อาชีวศึกษามาใช
ในการจัดทํา
หลักสูตรการผลิต
ครู อยางนอย
รอยละ ๘๐

ถูกตองสอดคลอง
กับสภาพการณ
จริง อยางนอย
รอยละ ๘๐

ตัวชีว้ ดั
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เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

วิธีกำร
ยกร่างกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครู และ
กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครูอาชีวศึกษา โดย
เน้นกาหนดสาระและ
คุณลักษณะทางวิชาชีพให้
สอดคล้องกับสภาพบริบทครู
ไทยที่พึงประสงค์
๓) มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของวิชาชีพครู ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และนิสิต
หรือนักศึกษาครูต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับครูประจาการที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ
กิจกรรม
สถาบันการผลิต
๕๐
งบประมาณ มีหลักสูตรการ
จานวนสถาบันการ
จัดทาหลักสูตรการผลิตครู
ครู ร่วมกับ
แผ่นดิน ผลิตครูที่เน้นให้ ผลิตครูมีการนา
สานักงาน
ครูมีความเชี่ยวชาญ หลักสูตรการผลิต
เลขาธิการ
ด้านการปฏิบัติมี ครูไปใช้ โดยปรับ
คุรุสภา
การฝึกปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
จริง และเชี่ยวชาญ บริบทของแต่ละ
สถาบันการศึกษา
ในการจัดการ
ร้อยละ ๑๐๐
เรียนการสอน

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติ วิญญาณของความเป็นครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๑๘
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อใหไดครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
เปาหมาย
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
วิธีการ
หารือรวมกันระหวางสถาบัน
การผลิตครู และตั้ง
คณะทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู
ใหเหมาะสมกับบริบท
ในแตละพื้นที่ของประเทศ
๔) อาจารยที่สอนในสถาบันผลิตครูมีประสบการณสอนในสถานศึกษา และมีกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับสถานศึกษา
กิจกรรม
สถาบันผลิตครู
๒๐
งบประมาณ หลักเกณฑการรับ
มีหลักเกณฑการรับอาจารยที่
รวมกับคุรุสภา
แผนดิน อาจารยที่สอนใน
สอนในสถาบันผลิตครู
สถาบันผลิตครู ที่
ตรงตามคุณสมบัติ
วิธีการ
กําหนดหลักเกณฑการรับ
อาจารยที่สอนในสถาบันผลิต
ครูโดยมีคณ
ุ สมบัติ
ประสบการณสอนใน
สถานศึกษา และมีผลงานทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงกับ
สถานศึกษา

๑๑๙

จํานวนอาจารยที่
สอนในสถาบันผลิต
ครู มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑที่กําหนด

ตัวชีว้ ดั
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วิธีกำร
ทาข้อตกลงกับคณะที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการผลิต
ครูเฉพาะทาง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติ วิญญาณของความเป็นครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๕) นิสิตนักศึกษาครูในหลักสูตรปัจจุบันได้รับการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู
กิจกรรม
คุรุสภากับ
๕๐
งบประมาณ
กาหนดหลักสูตรการผลิตครู
สถาบันการผลิต
แผ่นดิน
เน้นการเสริมสมรรถนะทาง
ครู
วิชาชีพครู
วิธีกำร
หารือร่วมกับสถาบันการผลิต
ครู ปรับปรุงหลักสูตรการผลิต
ครูให้เน้นการเสริมสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู
๖) การผลิตครูเฉพาะทางให้เป็นการร่วมผลิตกับคณะที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
กิจกรรม
คุรุสภา ร่วมกับ
๕๐
งบประมาณ
ร่วมมือกับคณะทีม่ ีความ
สถาบันการผลิต
แผ่นดิน
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการผลิต
ครู
ครูเฉพาะทาง

๑๒๐

ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
จัดการเรียน
การสอนของครูใน
วิชาเฉพาะทาง

ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
จัดการเรียน
การสอนของครู

หลักสูตรการผลิต
ครูเน้นการเสริม
สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู

ครูเฉพาะทางมี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา

ตัวชีวัด

เป้ำหมำย
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ตัวชีวัด
ประสิทธิภาพของ
ระบบการคัดเลือก
บุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
เข้าเป็นครู

เป้ำหมำย
ระบบและมาตรฐาน
กลางในการ
คัดเลือกบุคคลที่มี
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ครูเข้าเป็นครู

วิธีกำร
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทา
มาตรฐานกลางในการคัดเลือก
บุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูเข้ามาเป็นครู
เป้ำหมำยรวมที่ ๓ มีครูอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๑) มีครูและอาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษาและใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
กิจกรรม
สอศ. ร่วมกับ
๓๐
งบประมาณ หลักเกณฑ์การ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กาหนดหลักเกณฑ์การออกใบ
คุรุสภา
แผ่นดิน ออกใบประกอบ ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
วิชาชีพครู
ประกอบวิชาชีพครู
อาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะที่
อาชีวศึกษาเป็น อาชีวศึกษา ผ่าน
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
การเฉพาะ
หลักเกณฑ์การขอ
สมรรถนะวิชาชีพครู
ใบประกอบวิชาชีพ
อาชีวศึกษา
ครูอาชีวศึกษาและ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติ วิญญาณของความเป็นครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๗) มีระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือกบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้าเป็นครู
กิจกรรม
คุรุสภา
๑๐๐ งบประมาณ
กาหนดระบบและมาตรฐาน
แผ่นดิน
กลางในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เข้าเป็นครู

๑๒๑
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วิธีกำร
ทาข้อตกลงกับสถานประกอบ
กิจการในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
มาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษา

วิธีกำร
วิเคราะห์ และจัดทา
หลักเกณฑ์การออกใบ
ประกอบวิชาชีพครู
อาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ
๒) มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ดา้ นการปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษาในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการ
กิจกรรม
สถาบันที่ผลิตครู
อาชีวศึกษา
ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการ
ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
ร่วมกับสถาน
ครูฝึกอาชีวศึกษา
ประกอบการ
๒๐

เป้ำหมำย

งบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญหรือ
แผ่นดิน ผูม้ ีประสบการณ์
ด้านการปฏิบัติ
มาเป็นครูฝึก
อาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบ
กิจการ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติ วิญญาณของความเป็นครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๒๒

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบ
กิจการมี
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัตมิ าเป็น
ครูฝึกอาชีวศึกษา

มีมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษา
ตามที่กาหนด

ตัวชีวัด
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วิธีการ
หารือรวมกันระหวางสถาบัน
การผลิตครูอาชีวศึกษา และ
สถานประกอบการ และตั้ง
คณะทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู
อาชีวศึกษาใหเหมาะสมกับ
ความตองการแรงงานวิชาชีพ
ของประเทศ โดยเนนทักษะ
ดานปฏิบัติ
๔) มีอตั รากําลังครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา สังกัด สอศ.
กิจกรรม
สอศ. รวมกับ
กําหนดอัตราบรรจุครู
สถานศึกษา
อาชีวศึกษาและบุคลากรสาย
สนับสนุน

๒๐๐

รอยละ ๑๐๐ ของ
ครูอาชีวศึกษา ที่มี
ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติการ
สอน

หลักสูตรการผลิต
ครูอาชีวศึกษา ที่
เนนการปฏิบัติ ใน
สถานประกอบการ
ใหมีทักษะวิชาชีพ
จนเชี่ยวชาญ

รอยละ ๑๐๐
ของอัตรากําลังใน
สถานศึกษา สังกัด
สอศ.

ตัวชีว้ ดั

เปาหมาย

งบประมาณ มีครูอาชีวศึกษา
แผนดิน และบุคลากรสาย
สนับสนุนเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
อัตรากําลังใน

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อใหไดครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๓) มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาทีต่ องเนนการปฏิบัติ ในสถานประกอบการใหมีทักษะวิชาชีพจนเชี่ยวชาญ
กิจกรรม
สถาบันที่ผลิตครู
๕๐
งบประมาณ
จัดทําหลักสูตรการผลิตครู
อาชีวศึกษา
แผนดิน
อาชีวศึกษา
รวมกับสถาน
ประกอบการ

๑๒๓
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วิธีการ
วิเคราะหอัตรากําลังครู
อาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน และบุคลากร
สายสนับสนุน ใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานศึกษา

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔.๑ : การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อใหไดครูที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๒๔

สถานศึกษา
สังกัด สอศ.

เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั

๑๒๕
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔.๒ : กำรพัฒนำวิชำชีพครู
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อ ความก้าวหน้า ทางวิช าชีพด้ว ยระบบและวิธีการที่ห ลากหลายและเหมาะสมใน
การพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยคานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากลาบาก และทุรกันดารให้ได้รับ
ความสะดวกในการพัฒนา
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีหน่วยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) มีการพัฒนาครูมีการวิเคราะห์สมรรถนะที่เป็นความต้องการจาเป็น (need analysis)
๓) มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ครูที่สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่จบ หรือครูที่ยังไม่มั่นใจในการสอน
๔) มีการพัฒนาครูประจาการและผู้บริหาร ที่เน้นสมรรถนะที่จาเป็นของครูแต่ละคนผ่านระบบ
Professional Teacher Development Platform
๕) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๖) ให้ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และให้ครูปฐมวัย
มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา
๗) ให้ครูอาชีว ศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เก่งปฏิบัติ
๒) มีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพให้คาแนะนาปรึกษาในการทาหน้าที่ครูประจาชั้นและครูประจาวิชา
๓) มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูชานาญการ
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
มีร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศขับ เคลื่อ นเครือ ข่า ยครู National Professional Teacher
Platform (NPTP)
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะเร่งด่วน
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
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๑๒๖
๓. ตัวชีวัด
๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม
๒) ร้อยละของครูและผู้บริ หารที่ผ่า นเกณฑ์การพัฒนาด้วยระบบ National Professional
TeacherPlatform (NPTP)
๓) จานวนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในแต่ละภูมิภาค
๔) ร้อยละ ๘๐ ของจานวนครูทั่วประเทศที่เข้าร่วมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP)
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
จานวนประมาณ ๓,๖๓๐ ล้านบาท
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
เปาหมาย
ตัวชี้วดั
ผูรับผิดชอบ
แหลงเงิน
บาท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
เปาหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ของตนอยางตอเนื่องเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ ดวยระบบและวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมในการพัฒนาแตละกลุม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกล เสี่ยงภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร ใหไดรับความสะดวกในการพัฒนา
๑) มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกบั ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม
สคบศ. และ
๓๐
งบประมาณ มีหนวยงานกลาง รอยละ ๑๐๐ ของ
จัดตั้งหนวยงานกลางใน
กระทรวงศึกษาธิการ
แผนดิน ในการบริหาร
ครูและบุคลากร
การบริหารจัดการการพัฒนา
จัดการการพัฒนา ทางการศึกษามี
ทางวิชาชีพใหกับครูและ
ทางวิชาชีพใหกบั
แผนในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากร
ทางวิชาชีพที่
ทางการศึกษาอยาง เหมาะสม
เปนระบบ
วิธีการ
จัดทําแผนการจัดตั้ง
หนวยงานกลางในการบริหาร
จัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ใหกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๒) มีการพัฒนาครูที่มีการวิเคราะหสมรรถนะที่เปนความตองการจําเปน (need analysis)
กิจกรรม
สํานักงานเลขาธิการ
๓๐
งบประมาณ มาตรฐาน
รอยละ ๑๐๐ ของ
วิเคราะหสมรรถนะครูที่มี
คุรุสภา
แผนดิน สมรรถนะที่เปน ครูที่ไดรับการ
ความจําเปนสําหรับใชในการ
ความตองการ
พัฒนาสมรรถนะที่

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

๑๒๗
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วิธีการ
วิเคราะหอุปสรรคและปญหา
ในการจัดการเรียนการสอนที่

วิธีการ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาสมรรถนะที่เปน
ความตองการจําเปน (need
analysis) สําหรับวิชาชีพครู
และจัดทําแผนการพัฒนาครู
ที่มีความสอดคลองกับ
สมรรถนะที่กําหนด
๓) มีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ ครูที่สอนไมตรงสาขาวิชาที่จบ หรือครูที่ยังไมมั่นใจในการสอน
กิจกรรม
จัดกลไกดูแล และชวยเหลือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับครู

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๔ : การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
พัฒนาครู

๑๒๘

สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา และ
สถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ

๕๐

ลาน
บาท

ตัวชี้วดั

รอยละ ๑๐๐ ของ
ครูสอนไมตรง
สาขาวิชาที่จบ หรือ
ครูที่ยังไมมั่นใจใน
การสอน ที่ไดรับ
การนิเทศ ติดตาม
ชวยเหลือ

จําเปนของในการ เปนความตองการ
พัฒนาครู (need จําเปนในการ
analysis)
พัฒนาครู

เปาหมาย

งบประมาณ กลไกการนิเทศ
แผนดิน ติดตาม ชวยเหลือ
ครูที่สอนไมตรง
สาขาวิชาที่จบ
หรือครูที่ยังไม
มั่นใจในการสอน

แหลงเงิน

วงเงิน
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วิธีกำร
กาหนดสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับครู
ประจาการและผู้บริหาร

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
แหล่งเงิน
บำท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
เกิดขึ้น และแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อจัดทากลไก
การดูแล และช่วยเหลือครู ให้
สามารถจัดทาแผนและ
กระบวนการสอนของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ
๔) มีการพัฒนาครูประจาการและผู้บริหาร ที่เน้นสมรรถนะที่จาเป็นของครูแต่ละคนผ่านระบบ National Professional Teacher Platform (NPTP)
กิจกรรม
สกอ. /สถาบันผลิต ๑,๐๐๐ งบประมาณ
จัดทาระบบ National
และพัฒนาผู้บริหาร
แผ่นดิน
Professional Teacher
(หน่วยงานที่จัดตั้ง
Platform (NPTP) เพื่อ
ขึ้นใหม่)
พัฒนาครูประจาการและ
ผู้บริหาร

๑๒๙

ครูประจาการและ
ผู้บริหารได้รับการ
พัฒนาผ่านระบบ
National
Professional
Teacher
Platform(NPTP)

เป้ำหมำย

ร้อยละของครูและ
ผู้บริหารที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
ด้วยระบบ
National
Professional
Teacher
Platform (NPTP)
อย่างน้อยร้อยละ
๘๐

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
และ ออกแบบระบบ
National Professional
Teacher Platform (NPTP)
เพื่อพัฒนาครูประจาการและ
ผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่ได้วิเคราะห์
ข้างต้น
๕) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม
สคบศ.
จัดทาระบบและกลไกใหม่
เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
หรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
วิธีกำร
ออกแบบระบบพัฒนาครูตาม
หลักสูตรสาระที่กาหนด โดย
เน้นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสามารถให้ครู
ได้มโี อกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย

๑๓๐

๕๐๐

ล้ำน
บำท

เป้ำหมำย

งบประมาณ ครูมีการพัฒนา
แผ่นดิน ตนเองหรือ
วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

แหล่งเงิน

วงเงิน

ครูทุกคนสามารถ
เข้าถึงระบบการ
พัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชีวัด
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วิธีกำร
จัดทาหลักสูตรที่เน้นให้ครู
แนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่สอน และให้ครูปฐมวัยมี
ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนได้ทุกวิชา

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
แหล่งเงิน
บำท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๖) ให้ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และให้ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา
กิจกรรม
สถาบันการผลิตครู
๒๐๐ งบประมาณ
กาหนดหลักสูตรที่เน้นให้
ร่วมกับสถานศึกษา
แผ่นดิน
ครูแนะแนว ครูการศึกษา
และสานักงาน
พิเศษ มีความเชี่ยวชาญใน
เลขาธิการคุรุสภา
สาขาวิชาที่สอน และให้ครู
ปฐมวัยมีทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนได้ทุกวิชา

๑๓๑

ตัวชีวัด
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูแนะแนว
ครูการศึกษาพิเศษ
มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่สอน
และร้อยละ ๑๐๐
ของครูปฐมวัย
มีทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนได้ทุกวิชา

เป้ำหมำย
ครูแนะแนว ครู
การศึกษาพิเศษ
มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่
สอน และครู
ปฐมวัยมีทักษะใน
การจัดการเรียน
การสอนได้ทุก
วิชา
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วิธีกำร
จัดทาหลักสูตรที่เน้นให้ครู
อาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งทา
ข้อตกลงกับสถานประกอบการ
ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำน
แหล่งเงิน
บำท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๗) ให้ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม
สถาบันการผลิตครู
๒๐๐ งบประมาณ
กาหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครู
ร่วมกับสถาน
แผ่นดิน
อาชีวศึกษาได้เรียนรู้ใน
ประกอบการ
สถานประกอบการ

๑๓๒

ตัวชีวัด
ร้อยละ ๘๐ ของครู
อาชีวศึกษาที่ได้
เรียนรูใ้ นสถาน
ประกอบการ เพื่อ
เพิ่มพูน
ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
สาหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน

เป้ำหมำย
ครูอาชีวศึกษาได้
เรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
และความ
เชี่ยวชาญสาหรับ
ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
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วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์ความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
และกาหนดเขตพื้นที่ในการ
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา ให้
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละพื้นทื่
๙) มีครูพี่เลี้ยงที่มีคณ
ุ ภาพให้คาแนะนาปรึกษาในการทาหน้าที่ครูประจาชั้นและครูประจาวิชา
กิจกรรม
สร้างครูพเี่ ลี้ยงเพื่อทาหน้าที่
ให้คาปรึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน
สกอ. /สถาบันผลิต
และพัฒนาผู้บริหาร
(หน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๘) มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เก่งปฏิบัติ
กิจกรรม
สอศ. ร่วมกับ
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและ
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา
เฉพาะกิจด้าน
อาชีวศึกษา

๑๓๓

แหล่งเงิน

เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๑๐๐

งบประมาณ ครูประจาชั้นและ
แผ่นดิน ครูประจาวิชามี
ความเชีย่ วชาญใน
การทาหน้าที่

จานวนครูพี่เลี้ยง
ที่มีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
อย่างน้อยร้อยละ
๘๐

๑,๐๐๐ งบประมาณ ศูนย์ฝึกอบรมและ จานวนศูนย์
แผ่นดิน พัฒนาครู
ฝึกอบรมและ
อาชีวศึกษา
พัฒนาครู
อาชีวศึกษา ใน
แต่ละภูมิภาค

ล้ำน
บำท

วงเงิน
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วิธีกำร
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๑) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP)
กิจกรรม
จัดทาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National
Professional Teacher
Platform (NPTP)

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
วิธีกำร
กาหนดหลักสูตรการผลิตครู
พี่เลี้ยงเพื่อช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน
๑๐) มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูชานาญการ
กิจกรรม
จัดทาระบบในการประเมิน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ
หลักสาหรับครูชานาญการ

๑๓๔

เป้ำหมำย

งบประมาณ ครูชานาญการมี
แผ่นดิน ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัตหิ น้าที่
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน

แหล่งเงิน

๑,๐๐๐ งบประมาณ มีระบบเทคโนโลยี
แผ่นดิน สารสนเทศ
ขับเคลื่อน
เครือข่ายครู
National
Professional

๕๐

ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.

ล้ำน
บำท

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน

ร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนครูทั่ว
ประเทศที่เข้าร่วม
มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขับเคลื่อน

ร้อยละของครู
ชานาญการที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานที่
กาหนด อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐

ตัวชีวัด
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วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๒ : การพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๓๕

ผู้รับผิดชอบ

ล้ำน
บำท
แหล่งเงิน

วงเงิน
Teacher
Platform
(NPTP) ที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้ำหมำย

เครือข่ายครู
National
Professional
Teacher
Platform (NPTP)

ตัวชีวัด

๑๓๖
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔.๓ : เส้นทำงวิชำชีพครู เพื่อให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำ ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ที่เหมำะสม
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยคานึงถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้น ที่
ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากลาบาก และทุรกันดาร
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีมาตรฐานวิชาชีพครู
๒) มีระบบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับ
การปรับปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. ตัวชีวัด
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
จานวนประมาณ ๖๕๐ ล้านบาท
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๓ : เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
ตัวชีวัด
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
เป้ำหมำยรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้คานึงถึง
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เสีย่ งภัย ยากลาบาก และทุรกันดาร
๑) มีมาตรฐานวิชาชีพครู
กิจกรรม
สานักงาน
๑๐๐ งบประมาณ มาตรฐานในการ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูใน
เลขาธิการคุรุสภา
แผ่นดิน ปฏิบัติงานของครู ครูที่ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานครู
ก.ค.ศ.
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์ภาระงานของ
ครูเพื่อใช้ในการกาหนด
มาตรฐานวิชาชีพครูในการ
ปฏิบัติงานครู
๒) มีระบบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู
ก.ค.ศ.
๕๐
งบประมาณ ครูมีคณ
ุ ภาพใน
กิจกรรม
ครูทุกคนได้รับการ
แผ่นดิน การจัดการศึกษา พิจารณา
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
และพัฒนาผูเ้ รียน ค่าตอบแทน
พิจารณาค่าตอบแทน การ
โดยได้รับ
เลื่อนวิทยฐานะ และการคง
รวมทั้งการเลื่อน
ค่าตอบแทนที่
วิทยฐานะของครู
และการคงวิทย
เหมาะสม รวมทั้ง ฐานะ ตามเกณฑ์
มีการเลื่อนและ มาตรฐานที่
การคงวิทยฐานะ กาหนด

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๓๗
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วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทน การ
เลื่อนวิทยฐานะ และการคง
วิทยฐานะของครู ที่เน้น
คุณภาพในการจัดการศึกษา
และพัฒนาผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๓ : เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๓๘

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
ที่สอดคล้องกับ
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๑๓๙
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา
๑. เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์
เปาหมายรวม
ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ
และจัดหรือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ และประสบการณที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ รวมไปถึงการพัฒนาผูที่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือสรรหาเปนผูบริหาร
สถานศึกษาและผูที่ไมผานการประเมิน
เปาหมายเรงดวน
๑) มีการกําหนดสมรรถนะหลักของผูบริหาร
๒) มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารในดานตางๆ
๓) ยกรางกฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ
ตามมาตรา ๕๑ ของราง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
๔) มีขอเสนอวาดวยระบบและกลไกในการสรางแรงจูงใจผูบริหารในการพัฒนาโรงเรียนให
มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นตามบริบทของพื้นที่และสถานศึกษา
เปาหมายระยะสั้น
๑) มีการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ
ประสบการณตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายฯ
๒) มีระบบการดูแลผูบริหารใหมใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
๓) มีระบบและกลไกใหผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความเปนผูนําทางวิชาการอยูตลอดเวลา
๔) มีหลักสูตรพัฒนาผูบริหารในแตละระดับที่มีมาตรฐาน
๕) มีการเปดเผยขอมูลผลการพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ ตอสาธารณชน
๖) มีหนวยงานกําหนดนโยบาย การคัดกรอง และพัฒนาผูบริหาร เพื่อวิเคราะหอัตรากําลัง
และศักยภาพของผูบริหาร
๗) มี National Digital Learning Platform (NDLP) ที่เปนหนวยงานมาตรฐานที่มี หน าที่
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารในแตละระดับที่มีมาตรฐาน
๘) มีระบบหรือมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูบริหารที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงเรียนไป
ประจําการในพื้นที่ขาดแคลน
๙) มีระบบการเลื่อนระดับของผูบริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความกาวหนา
ในการพัฒนาสถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งมีระบบการคงวิทยฐานะให
ผูบริหารพัฒนาทางวิชาชีพ
เปาหมายระยะกลาง - ระยะยาว
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในป ๒๕๖๔
๓. ตัวชี้วัด
ผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
๔. วงเงินและแหลงเงิน
งบประมาณแผนดิน ๖๓.๕ ลานบาท
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กิจกรรม ๒ การยกร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วย
คุณสมบัติ สมรรถนะ และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ตามมาตรา ๕๑
ของร่างพ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ....
กิจกรรม ๓
การจัดทาแผนอัตรากาลัง
และการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
การจัดทาข้อกาหนด
สมรรถนะหลัก และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๔๑

๐.๒๕

๑

ศธ. (สกศ.
สพฐ. สป.)

๐.๒๕

ล้ำนบำท

สกศ. คุรสุ ภา
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ศธ. (สป. สพฐ.
สอศ. สกอ.
สกศ.) คุรสุ ภา
อปท.

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งเงิน

เป้ำหมำย

งบประมาณ ข้อกาหนด
แผ่นดิน สมรรถนะหลัก
และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเป็น
เกณฑ์หนึ่ง
สาหรับการ
ประเมินผู้บริหาร
งบประมาณ เกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
แผ่นดิน สมรรถนะ และ
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
งบประมาณ การบริหาร
แผ่นดิน อัตรากาลังและการ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารมี
ประสิทธิภาพ และ

วงเงิน

มีร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยคุณสมบัติ
สมรรถนะ และ
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์
ตามมาตรา ๕๑
มีแผนอัตรากาลัง
และการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้บริหาร

มีข้อกาหนด
สมรรถนะหลัก
และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร

ตัวชีวัด
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วิธีกำร
๑) จัดตั้งหน่วยงานกาหนด
นโยบาย การคัดกรอง และ
พัฒนาผู้บริหาร
๒) ศึกษา วิเคราะห์
อัตรากาลังผู้บริหาร และการ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
๓) จัดทาข้อเสนอแผน
อัตรากาลัง และการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร
กิจกรรม ๔
ระบบคัดกรองและพัฒนา
ผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลัก
และได้มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๔๒

สกศ. สพฐ.
คุรุสภา ก.ค.ศ.
สถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้
NDLP

ผู้รับผิดชอบ

๒

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

ผู้บริหารมี
สมรรถนะ ตาม
ข้อกาหนด
สมรรถนะหลัก และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

เป้ำหมำย

งบประมาณ ผู้บริหาร
แผ่นดิน สถานศึกษามี
คุณสมบัติ ตาม
ข้อกาหนด
สมรรถนะหลัก

วงเงิน

มีระบบคัดกรอง
และพัฒนา
ผู้บริหารที่
นาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีวัด
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๒) พัฒนาระบบและกลไก
การคัดเลือกผู้บริหาร ที่
สามารถคัดกรองครูมาเป็น
ผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารจากวงการอื่นเข้ามา
รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา

วิธีกำร
๑) ศึกษาการดาเนินงาน
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
และถอดบทเรียนผู้บริหาร
สถาน ศึกษาทีมีแนวปฏิบตั ิที่
ดีตามเกณฑ์สมรรถนะหลัก
และมาตรฐานเพื่อเป็น
ต้นแบบในการขยายผลและ
สร้างสังคมผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๔๓

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

วงเงิน
แหล่งเงิน

และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

เป้ำหมำย

มีแนวปฏิบัติที่ดี
ตามเกณฑ์
สมรรถนะหลัก
และมาตรฐาน
สาหรับเป็น
ต้นแบบการ
พัฒนาและสร้าง
สังคมผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มี
คุณภาพ
จานวนผู้บริหารที่
ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก ด้วย
ระบบการ
คัดเลือกผู้บริหาร

ตัวชีวัด
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กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษารุ่นนาร่อง ผ่าน
Digital Learning Platform

๔) พัฒนาระบบและกลไกใน
การสร้างแรงจูงใจผู้บริหาร
ในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นตามบริบท

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๔ : การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๓) จัดทาหลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารในแต่ละระดับที่มี
มาตรฐาน และบรรจุ
หลักสูตรสาหรับการพัฒนา
ไว้ใน National Digital
Learning Platform

๑๔๔

สถาบัน
หลักสูตรและ
การเรียนรู้
National
Digital
Learning
Platform

สถาบัน
หลักสูตรและ
การเรียนรู้
National
Digital
Learning
Platform

ผู้รับผิดชอบ

๖๐

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

เป้ำหมำย

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรการ
พัฒนาผู้บริหาร
ทั้ง offline และ
online

ตัวชีวัด

จานวนโรงเรียนที่
มีมาตรฐานสูงขึ้น
ตามบริบทของ
สถานศึกษาและ
พื้นที่
งบประมาณ ผู้บริหาร
จานวนผู้บริหาร
แผ่นดิน สถานศึกษา
สถานศึกษาได้รับ
สามารถบริหาร การพัฒนาผ่าน
และจัดการศึกษา Digital Learning
ที่มุ่งคุณภาพ
Platform
มาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพ
ของการจัด
การศึกษา

วงเงิน

๑๔๔
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๕ : องคกรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์
เปาหมายรวม
๑) ใหคุรุสภาเปนองคกรวิชาชีพครูที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิ ช าชี พ ควบคุ ม ความประพฤติ แ ละการดํ า เนิ น งานของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง ส ง เสริ ม
สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒) ให ร ะบบงานในการบริ ห ารครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาภาครั ฐ เป น ระบบที่ มี ก าร
ดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัว มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสมเอื้อตอการบริหาร
สถานศึกษาที่มีความเปนอิสระ
เปาหมายเรงดวน
๑) มีขอเสนอในการปรับบทบาทหนาที่และอํานาจของคุรุสภา และเริ่มดําเนินการ
๒) มีขอเสนอในการปรั บบทบาทหน าที่และอํ า นาจของสํ านั กงานคณะกรรมการส ง เสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รวมถึงองคการคาของ สกสค.
๓) มีขอเสนอในการปรั บบทบาทหนาที่และอํานาจของสํานักงาน ก.ค.ศ. และยกรางหรื อ
ปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายระยะสั้น
๑) กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุรุสภา รวมถึงการบริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรั บการปรั บปรุ งให ส อดคล องกับบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายการศึก ษาแห งชาติฉ บับ ใหม และสนับสนุ น
แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดไวในเรื่องและประเด็นการปฏิรูปดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒) กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สกสค. และองค ก ารค า ของ สกสค. ได รั บ การปรั บ ปรุ ง ให
สอดคลองกับขอเสนอฯ ขางตน
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะเรงดวน
ระยะสั้น
ภายในป ๒๕๖๔
๓. ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
๒) อัตราการผลิตครูเปนไปตามแผนอัตรากําลังที่วิเคราะหจากระบบขอมูลครู
๓) อัตราการบรรจุขาราชการครูตามความจําเปนของพื้นที่
๔) ดัชนีความเชื่อมั่นของขาราชการครูในเรื่องความกาวหนาทางวิชาชีพอยางเปนธรรมบนผลลัพธที่
เกิดขึ้นกับผูเรียน และระบบการเลื่อนวิทยฐานะเปนไปอยางถูกตองเปนธรรม ตอบสนองตอการพัฒนาของผูเรียน
๕) ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานประสิทธิภาพ
สุจริต โปรงใส เปนธรรมและทั่วถึง
๖) ดัชนีการออมและการใชจายของครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๔. วงเงินและแหลงเงิน
จํานวนประมาณ ๑๔๐ ลานบาท
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
ตัวชีวัด
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
เป้ำหมำยรวม ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๑) มีการปรับบทบาทหน้าที่และอานาจของคุรุสภา
๒๐
งบประมาณ บทบาท และ
กิจกรรม
คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพและ
แผ่นดิน อานาจหน้าที่ของ ประสิทธิผลในการ
กาหนดบทบาทหน้าที่และ
อิสระเพื่อการ
คุรุสภาที่มีความ ดาเนินงานของ
อานาจของคุรุสภา
ปฏิรูปการศึกษา
ชัดเจน และ
(กอปศ.) ร่วมกับ
คุรุสภา
สอดคล้องกับ
คุรุสภา
ภารกิจ
วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
การดาเนินงานของคุรสุ ภา
๒) มีการปรับบทบาทหน้าที่และอานาจขององค์การค้าของ สกสค.
๒๐
งบประมาณ บทบาท และ
คณะกรรมการ
กิจกรรม
ประสิทธิภาพและ
แผ่นดิน อานาจหน้าที่ของ ประสิทธิผลในการ
อิสระเพื่อการ
กาหนดบทบาทหน้าที่และ
องค์การค้าของ
ปฏิรูปการศึกษา
อานาจขององค์การค้าของ
ดาเนินงานของ
สกสค.ที่มคี วาม
(กอปศ.) ร่วมกับ
สกสค.
องค์การค้าของ
ชัดเจน และ
สกสค.
สกสค.
สอดคล้องกับ
ภารกิจ

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๔๖
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
การดาเนินงานขององค์การค้า
ของ สกสค.
๓) มีการปรับบทบาทหน้าที่และอานาจของ ก.ค.ศ.
กิจกรรม
คณะกรรมการ
กาหนดบทบาทหน้าที่และ
อิสระเพื่อการ
อานาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้น
ปฏิรูปการศึกษา
ระบบคุณธรรมในการ
(กอปศ.) ร่วมกับ
บริหารงานบุคคล
ก.ค.ศ.
วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
การดาเนินงานของ ก.ค.ศ.
๔) มีการปรับบทบาทหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
คณะกรรมการ
กิจกรรม
อิสระเพื่อการ
กาหนดบทบาทหน้าที่และ
ปฏิรูปการศึกษา
อานาจของคณะกรรมการ
(กอปศ.) ร่วมกับ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
สกสค.
ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)

๑๔๗

งบประมาณ บทบาทและอานาจ
แผ่นดิน หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) ที่มี
ความชัดเจน และ
สอดคล้องกับภารกิจ

๒๐

เป้ำหมำย

งบประมาณ บทบาทและอานาจ
แผ่นดิน หน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ที่มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับ
ภารกิจ

แหล่งเงิน

๒๐

ล้ำนบำท

วงเงิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(สกสค.)

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานของ
ก.ค.ศ.

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
การดาเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.)
๕) ยกร่างหรือปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม
ยกร่างพระราชบัญญัติ
คุรุสภา พ.ศ. ....
ยกร่างพระราชบัญญัติองค์การ
จัดการสิทธิและนวัตกรรมทาง
การศึกษา พ.ศ. .... (กาหนด
สถานะองค์การค้าของ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.))
ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ....

๑๔๘

ผู้รับผิดชอบ

๖๐

ล้ำนบำท

เป้ำหมำย

งบประมาณ พระราชบัญญติ
แผ่นดิน คุรุสภา พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติ
องค์การจัดการ
สิทธิและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
พ.ศ. .... (กาหนด
สถานะองค์การค้า
ของสานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(สกสค.))

แหล่งเงิน

วงเงิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
บังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชีวัด
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วิธีกำร
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
อุปสรรค การดาเนินการของ
คุรุสภา องค์การค้าของ สกสค.
ก.ค.ศ. และ สกสค. เพื่อ
ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔.๕ : องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ยกร่างพระราชบัญญัติ
สวัสดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ....

๑๔๙

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติ
สวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ....

เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๑๔๙
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และนโยบายประเทศไทย
๔.๐ ของรัฐบาล ตองการนําเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ใหเนนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตนแบบของระบบการประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู เ รี ย น พร อ มด ว ยการให มี ส ถาบั นหลั ก สู ต รและการเรี ยนรู แ ห ง ชาติ ที่ เ ป น องคก ร
สมรรถนะสูงมีความคลองตัวในการวิจัยพัฒนา ผลิต และขับเคลื่อนหลักสูตรสูการปฏิบัติในหองเรียน
หลักสูตรเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคการเรียนรู การพัฒนาผูเรียนจะไป
ในทิศทางใด ยอมขึ้นอยูกับหลักสูตร หากหลักสูตรมีสมรรถนะเปนเปาหมายการจัดการเรียนรู ก็จะตอง
พัฒนาไปสูสมรรถนะอันเปนเปาหมาย ดังนั้น จึงเปนความจําเปนที่จะตองมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หากตองการใหเด็กและเยาวชนไทยมีสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๑. เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์
เปาหมายรวม
การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
เปาหมายระยะเรงดวน
๑) มีกรอบสมรรถนะหลักของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมการสราง
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญไดตามความถนัด มีความรับผิดชอบ และคุณลักษณะตางๆ ที่จําเปน
ตอการเรียนรู การทํางานและการใชชีวิต
๒) มีแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
๓) มีกรอบสมรรถนะหลั กของผูเรีย นระดับชั้นประถมศึกษาป ที่ ๑ - ๓ มีแนวทาง
การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ในชวงเปลี่ยนผาน
รวมทั้งมีแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะ
และมีความเหมาะสมกับการเรียนรูในชวงรอยเชื่อมตอระหวางปฐมวัยและประถมศึกษา
เปาหมายระยะสั้น
๑) สถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาตินํากรอบสมรรถนะหลักไปใชในการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สมบูรณ
๒) นําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะเปนระยะ
เปาหมายระยะกลาง - ระยะยาว
ผูเรียนเกิดสมรรถนะหลักตามเปาหมายที่กําหนด
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในป ๒๕๖๔
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๑๕๑
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
๓. ตัวชีวัด
๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งกาหนดความชัดเจน
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่คาดหวังในแต่ละระดับการศึกษาของผู้เรียน กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน
เวลาเรียนเพิ่มเติม และรูปแบบการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒) จานวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งเน้นสมรรถนะ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
ประมาณ ๗๘๖.๕ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุ ต าม
เป้าหมาย
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
กิจกรรม ๑ ปรับปรุง
กอปศ.,
๑.๕ งบประมาณ ๑) มีกรอบสมรรถนะ
หลักสูตรการศึกษา
ศธ. (สกศ. สพฐ.)
แผ่นดิน หลักของผู้เรียน (Core
Competency) และ
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
การปรับหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา
ระดับชั้นระดับชั้น
ปีที่ ๑-๓ ให้มุ่งเน้น
ป. ๑-๓
สมรรถนะหลักที่
๒) มีแนวทางการจัดการ
จาเป็นสาหรับผู้เรียน
เรียนรูเ้ ชิงรุก และการวัด
วิธีกำร
และประเมินผลเพื่อ
๑) พัฒนากรอบ
พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะหลักของ
๓) ผู้เรียนได้รับการคัด
ผู้เรียน (Core
กรองและช่วยเหลือ
Competency) และ
เพื่อให้มีสมรรถนะด้าน
การปรับหลักสูตร
การอ่านออก เขียนได้
ระดับชั้น
คิดเลขเป็น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

๖. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๕๒

๑) กรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรียน (Core
Competency)
๒) กรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรียน (Core
Competency)
ระดับชั้น ป.๑-๓
๓) แนวทางการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก และการ
วัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
๔) หลักสูตรระดับชั้น
ป.๑-๓ ที่เน้นสมรรถนะ
หลักของผู้เรียน
๕) ระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่
เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน
๖) จานวนผูเ้ รียนทีไ่ ด้รับ
การคัดกรองและช่วยเหลือ
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๒) ปรับปรุงการตัดสิน
ผลการเรียนรูใน
ระดับชั้น ป. ๑ - ๓ เปน
ระบบ S/U และการ
รายงานพัฒนาการของ
ผูเรียน โดยไมตดั เกรด
เนนบันทึกพัฒนาการ
ของนักเรียน
๓) จัดใหมีระบบคัดกรอง
และระบบชวยเหลือ
ผูเรียนในสมรรถนะดาน
การอานออก เขียนได
คิดเลขเปน
๔) คัดกรองเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
ทุกประเภทเพื่อให
ความชวยเหลือตาม
ความเหมาะสม

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท

๑๕๒

เปาหมาย

เพื่อใหมสี มรรถนะดาน
การอานออก เขียนได
คิดเลขเปน

ตัวชีว้ ดั
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
กิจกรรม ๒ พัฒนาครู
ศธ. (สพฐ. สป. ๔๐๐ งบประมาณ ๑) ครูมีความรู้ ความ
ในการจัดการเรียนรู้
สอศ. สกอ.สช.)
แผ่นดิน เข้าใจสามารถจัดการ
เชิงรุก และการวัด
อปท. และ
เรียนรูเ้ ชิงรุกได้
หน่วยงาน
ประเมินผล เพื่อพัฒนา
๒) ครูมีความรู้ ความ
ผู้เรียน รวมทั้งการ
เข้าใจสามารถออกแบบ
ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาความรู้ และ
รายวิชาเพิ่มเติมและ
สมรรถนะด้านเนื้อหา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
สาระทีส่ อน ด้าน
๓) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ศาสตร์การสอน ด้าน
มีความรู้ความเข้าใจ
การใช้สื่อและ
สามารถกากับดูแลและ
เทคโนโลยีในการ
อานวยการให้ครู
เรียนรู้และการสอน
ออกแบบรายวิชา
ด้านการพัฒนาทักษะ
เพิ่มเติมหรือกิจกรรม
แห่งศตวรรษที่ ๒๑
พัฒนาผู้เรียนและ
และด้านบทบาทของ
สามารถนาไปจัดการ
ครูในยุคใหม่
สอนหรือจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน
๔) ศึกษานิเทศก์มี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถให้คาแนะนา
หรือช่วยเหลือครู

๑๕๔

๑) จานวนครูที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกได้
๒) จานวนครูที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถ
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้
๓) จานวนผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
กากับดูแลและ
อานวยการให้ครู
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ
สามารถนาไปจัดการ
สอนหรือจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน
๔) จานวนศึกษานิเทศก์
ที่มีความรู้ความเข้าใจ

ตัวชีวัด
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
วิธกี าร
๑) พัฒนาครูให
ออกแบบรายวิชา
สามารถจัดการเรียนรู
เพิ่มเติมหรือกิจกรรม
เชิงรุกที่สงเสริมให
พัฒนาผูเรียน และการ
ผูเรียน สรางความรู
นําไปจัดการสอนหรือจัด
ความเขาใจจากการมี
กิจกรรมใหผูเรียน
สวนรวมในกระบวนการ
คิด การปฏิบัติ การนํา
ความรูไปใช การถอด
บทเรียน การสะทอน
ความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสมั พันธ การทํางาน
และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูอื่น
๒) พัฒนาครู ใหมี
ความรู ความเขาใจ
และมีความสามารถ
ในการออกแบบ
รายวิชาเพิ่มเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยใชกระบวนการ

๑๕๔

สามารถใหคําแนะนํา
หรือชวยเหลือครู
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และการ
นําไปจัดการสอนหรือ
จัดกิจกรรมใหผูเรียน
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
สร้างชุมชนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(PLC: Professional
Learning Community)
๓) พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถกากับดูแล
อานวยการและให้
คาแนะนาหรือ
ช่วยเหลือให้ครู
ออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ
สามารถนาไปจัดการ
สอนหรือจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน
กิจกรรม ๓ สนับสนุน
ศธ. (สพฐ. สอศ.
๕ งบประมาณ ๑) จัดตั้งคลังชุดการ
ชุดการสอน สื่อ
สป. สช.) อปท.
แผ่นดิน สอนสาเร็จรูป รายวิชา
ตัวอย่างรายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรม

๑๕๖

๑) จานวนชุดการสอน
สาเร็จรูป รายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรม
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156

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
เพิ่มเติม และกิจกรรม
และหน่วยงาน
พัฒนาผู้เรียนทีผ่ ่านการ
พัฒนาผู้เรียนรายวิชา
เกี่ยวข้อง
คัดกรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพิ่มเติม
ให้ครูเข้าถึงเพื่อนาไปใช้
และเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาขึ้น
วิธีกำร
เองได้
๑) จัดทาชุดการสอน
๒) สถานศึกษามีรายวิชา
สาหรับครู (Teaching
เพิ่มเติมหรือกิจกรรม
Package) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนที่
รวบรวมสื่อการสอน
พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้อง
อย่างมีระบบครบ
กับจุดมุ่งหมายของ
วงจรมีความสมบูรณ์
หลักสูตร ความพร้อม
เพื่อให้ครูนาไปใช้สอน
จุดเน้นของสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกณฑ์การจบ
โดยภายในชุดการ
หลักสูตร
สอนจะมีสื่อและ
ข้อแนะนาในการใช้
สื่อนั้นๆ กับวิธีการ
สอนอย่างละเอียด
ชัดเจนพร้อมที่จะให้
ครูนาไปใช้ได้อย่าง
ไม่ยุ่งยาก

๑๕๗

พัฒนาผู้เรียนทีผ่ ่าน
การคัดกรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ครู
เข้าถึงเพื่อนาไปใช้และ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาขึ้น
เองได้
๒) จานวนรายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่ง
สถานศึกษาพัฒนาขึ้น
ใช้เอง ที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญว่า
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ความพร้อม
จุดเน้นของสถานศึกษา
และเกณฑ์การจบ
หลักสูตร

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
๒) จัดทาชุดการเรียน
(Learning Package)
เป็นชุดสาหรับผูเ้ รียน
โดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็นบทเรียน
สาเร็จรูป มีสื่อการ
สอนหลายประเภท
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง
๓) จัดทาตัวอย่าง
“รายวิชาเพิ่มเติม”
และ “กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน” ให้สถานศึกษา
นาไปใช้ หรือปรับปรุง
เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
หรือ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของตนเอง
๔) จัดทาระบบ
รวบรวมรายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทีม่ ี

๑๕๘

เป้ำหมำย

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
คุณภาพ และจัดทา
เป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์ (Digital
Resource) และ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง
Social Media เป็น
ตัวอย่างให้ครูและ
ผู้บริหารนาไปศึกษา
กิจกรรม ๔ จัดให้มี
ศธ. (สพฐ. สอศ. ๒๐ งบประมาณ ศูนย์รวบรวมสื่อและ
ศูนย์รวบรวมสื่อและ
สป. สช. กศน.)
แผ่นดิน เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
อปท. และ
เพื่อให้ครูและนักเรียน
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
หน่วยงาน
กับสถานการณ์การเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้อง
วิธีกำร
๑) สรรหา และกาหนดให้
มีศูนย์รวบรวมสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ทาหน้าที่คัดเลือก
ประเมิน จัดระบบ
และพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา

๑๕๙

๑) มีการจัดตั้งศูนย์
รวบรวมสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา
๒) จานวนสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา

ตัวชีวัด
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
ตัวชีว้ ดั
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
ใหครูและนักเรียน
เลือกใชไดอยาง
เหมาะสมกับ
สถานการณการเรียนรู
๒) พัฒนาครูให
สามารถใชสอื่ และ
เทคโนโลยีการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม ๕ ปรับปรุง
สถาบัน
๓๕๐ งบประมาณ หลักสูตรแกนกลาง
มีหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรการศึกษาขั้น
หลักสูตรฯ,
แผนดิน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
พื้นฐานใหเปนหลักสูตร
สพฐ.และ
พุทธศักราช .... ซึ่ง
ทีเ่ นนฐานสมรรถนะ
ฐานสมรรถนะ
หนวยงานที่
กําหนดความชัดเจน
(competency เกี่ยวของ
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่
based curriculum)
คาดหวังในแตละระดับ
การศึกษาของผูเรียน
วิธีการ
การกําหนดโครงสราง
๑) กําหนดสมรรถนะ
เวลาเรียนพื้นฐาน เวลา
หลักสําหรับแตละชั้น
เรียนเพิ่มเติม และ
รวมทั้งสมรรถนะดาน
รูปแบบการตัดสินผล
ดิจิทัล (Digital
การเรียนรายวิชาของ
literacy) ที่ปรับตาม
กลุมสาระการเรียนรู
ความจําเปนในแตละ

๑๕๙
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
ชวงวัยที่เหมาะสม ตาม
สําหรับชั้นประถมศึกษา
ยุทธศาสตรชาติและ
ปที่ ๑ – ๓ เปนระบบ
เปาหมายคนไทย ๔.๐
ผาน/ตองปรับปรุง
๒) ปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ชี้ใหเห็น
ถึงสมรรถนะหลักที่
เปนจุดเนนอยาง
ชัดเจนในแตละชวง
ชั้นและระดับชั้น
รวมทั้งใหมีการประเมิน
สมรรถนะและซอม
เสริมสมรรถนะที่
ผูเรียนยังไมบรรลุผล
ตามเกณฑที่กําหนด
กิจกรรม ๖ การนิเทศ
สถาบันหลักสูตรฯ ๑๐ งบประมาณ
ติดตามประเมินผล
แผนดิน
และปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะเปนระยะ

๑๖๐

ตัวชีว้ ดั
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๑ : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
วิธีกำร
๑) เก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อเสนอการพัฒนา
ปัญหาอุปสรรค และ
ปรับปรุงหลักสูตร
การนาไปใช้ วิเคราะห์
ฐานสมรรถนะให้มี
สังเคราะห์ และจัดทา
ประสิทธิภาพมีความ
เป็นข้อเสนอเพื่อการ
ยืดหยุ่น ตอบสนอง
ปรับปรุงพัฒนา
ความต้องการและ
๒) ศึกษาวิจัยอย่าง
สอดรับกับสถานการณ์
เป็นระบบทุกระดับ
การเปลีย่ นแปลงในโลก
การศึกษาทั้งด้านเนื้อหา
ยุคปัจจุบัน
สาระ วิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้เป็น
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
การพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป

๑๖๒

หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มีความยืดหยุ่น
มีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและทักษะที่
จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตในยุคปัจจุบัน

ตัวชีวัด

๑๖๓
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๒ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มีข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับผู้เรียน
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) มีการปรั บปรุ ง พัฒนา มีนวัตกรรมและดาเนินการในการสอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมในวิถีชีวิตประจาวันในสถานศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้
และการประเมินผลผู้เรียน
๒) ให้ การจั ดทาจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่ งเสริมการประพฤติปฏิบั ติ อ ย่ า งมี
คุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษา และมีการนาสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงในเรื่อง
ดัง กล่า วได้รับ การบูร ณาการไว้เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของข้อ กาหนดคุณ ภาพการศึก ษา เพื่อ การประกันคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพตามความเหมาะสมของประเภท ระดับ และบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุผลด้านการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนจัดให้มีระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform
เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุผลด้านการเสริมสร้างคุณภาพและ
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ทั้งในระบบการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระบบ และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลเพื่อนาแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในวงกว้างต่อไป
๔) มีรูปแบบและกลไกการบูรณาการกันทั้งระบบ ตั้งแต่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว บ้าน วัดหรือ
องค์กรด้านศาสนา โรงเรียนและชุมชน ทุกระดับตั้งแต่ระดับ ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ มีบูรณาการและแผนงาน
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
คนในชุมชนและสังคม
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
๑) มีการปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ที่มุ่ งเน้น
การเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ
๒) มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่เพิ่มความสาคัญ
กับประเด็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับชั้น รวมถึงมีหลักเกณฑ์ที่บูรณาการประเด็นสาคัญด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการสอบหรือคัดเลือกเพื่อจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสมัคร
เข้าทางาน
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๑๖๓
๓) มีรูปแบบของการสรางแรงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน ขยายผล
ไปในวงกวางของสังคม เชน ยกยองคนดีใหมีที่ยืนในสังคมอยางสงางาม มีผลตอการเรียน มีแนวทางการวัดและ
ประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูในทุกระดับอยางจริงจัง มีทุนการศึกษาที่สนับสนุนผูที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเดนจนมีงานทํา พบเห็นประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมสงผลตอการรับสมัครเขาทํางานและมีผล
ตอความกาวหนาในอาชีพ เปนตน
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ภายในป ๒๕๖๔
ระยะสั้น
๓. ตัวชี้วัด
รูปแบบการเกิดปญหาอาชญากรรม และปญหาทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
๔. วงเงินและแหลงเงิน
๑๓.๕ ลานบาท หรือเปนไปตามความจําเปนเพื่อดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
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กิจกรรม ๑ จัดทา
ข้อเสนอแนวทางการ
จัดการศึกษาและการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับผู้เรียน
กิจกรรม ๒ ปรับปรุง
และพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ผเู้ รียน
วิธีกำร
๑) พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
๒) จัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
๓) จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ศธ. (สป. สพฐ.)
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ศธ. (สป. สพฐ.)
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๒ : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๖๕

๕

ล้ำน
บำท
๑

ตัวชีวัด

มีข้อเสนอฯที่เป็น
ระบบชัดเจนในการ
พัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของ
ผู้เรียน
งบประมาณ รูปแบบ กิจกรรม และ
๑) มีการสอดแทรก
แผ่นดิน สาระการเรียนการสอนมี สาระด้านคุณธรรม
การปรับปรุงเพื่อ
จริยธรรมในหลักสูตร
เสริมสร้างคุณธรรมและ ฐานสมรรถนะ
จริยธรรมให้แก่ผเู้ รียนใน ๒) มีการปรับเปลี่ยน
ทุกระดับ/ประเภท
กิจกรรมการเรียน
การศึกษา
การสอนที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผเู้ รียน
ได้เพิ่มมากขึ้น
๓) มีการจัด
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการส่งเสริม

เป้ำหมำย

งบประมาณ ข้อเสนอแนวทางการจัด
แผ่นดิน การศึกษาและการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
ผู้เรียน

แหล่งเงิน

วงเงิน
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๔) จัดกิจกรรมนอก
หลักสูตร
๕) จัดสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
๖) สงเสริมกิจกรรมใน
วิถีชีวิตประจําวันใน
สถานศึกษา
๗) ประเมินผลการ
เรียนรู และการ
ประเมินผลผูเรียน
กิจกรรม ๓ จัดทํา
จรรยาบรรณ (Code
of conduct) ที่มุง
สงเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับ
สถานศึกษา

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ศธ. (สป. สพฐ.
สคบศ.)

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๒ : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๖๖

๐.๕

ลาน
บาท

เปาหมาย

งบประมาณ จรรยาบรรณ (Code of
แผนดิน conduct) ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในระดับสถานศึกษา

แหลงเงิน

วงเงิน

๑) มีจรรยาบรรณ
(Code of conduct)
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา
๒) ครู ผูบริหาร
และบุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
(Code of conduct)
ที่กําหนด

คุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน
๔) ผูเรียนไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา
ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมในทุก
ระดับการศึกษา

ตัวชี้วัด
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กิจกรรม ๔ จัดทา
ข้อกาหนดคุณภาพ
การศึกษา ที่บูรณาการ
การจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมไว้เป็นส่วน
หนึ่งในการประกัน
คุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ ตาม
ความเหมาะสมของ
ประเภท ระดับ และ
บริบทเชิงพื้นทีข่ อง
สถานศึกษา
กิจกรรม ๕ จัดให้มี
ระบบเพื่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เชื่อมโยงกับ National
Digital Learning
Platform เพื่อ
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
และแนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ ทั้งในระบบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ศธ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สกศ. สมศ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๒ : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๖๗

5

ล้ำน
บำท
๒

เป้ำหมำย

งบประมาณ ระบบการแลกเปลี่ยน
แผ่นดิน เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ดี ี
และแนวปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
ที่เชื่อมโยงกับ National
Digital Learning
Platform

งบประมาณ เกณฑ์การประกัน
แผ่นดิน คุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษา

แหล่งเงิน

วงเงิน

ครูมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรียน
การสอนเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ผ่าน
Digital Learning
Platform

มีเกณฑ์การประกัน
คุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ
ด้านการส่งเสริม

ตัวชีวัด

167

การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
ตามระบบ และ
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
ตลอดจนส่งเสริมและ
ขยายผลนาไปปฏิบัติ
ในวงกว้าง

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๒ : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๖๘

ล้ำน
บำท
แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๑๖๙
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๓ : กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติและระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติ เป็น การตรวจสอบทบทวนและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการนาผลจากการประเมินไปใช้เ ป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ
รวมทั้งนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้ รับการปรับปรุงให้สามารถประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล และมีแนวทาง
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) ข้อเสนอว่าด้วยการทบทวนปรับปรุงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
๒) ข้อเสนอว่าด้วยการปรับ ปรุงและทบทวนวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการใช้ประโยชน์
การประเมินผลผู้เรียนเพื่อกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
๒) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดสรรโอกาสและคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ พ.ศ. ....
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งสถานศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีความเป็นธรรม และสามารถลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะสั้น
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
๓. ตัวชีวัด
๑) มี ร ะบบการทดสอบระดั บ ชาติ ที่ ส ามารถประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาที่ ต รง
ตามเป้าหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๒) วิธีการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย มีความเป็นธรรม
และสามารถลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๒ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
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กิจกรรม ๑ จัดทํา
ขอเสนอวาดวยการปรับ
ระบบการทดสอบ
ระดับชาติ
วิธีการ
๑) ปรับปรุงการทดสอบ
ระดับชาติโดยใชวิธีการ
สุมทดสอบในระดับ
สถานศึกษาและผูเรียน
และเปนการทดสอบ
เพื่อมุงเนนสมรรถนะ
เพื่อใหไดขอ มูลเพือ่ ใช
ในการบริหารจัดการ
การศึกษาใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น
๒) พัฒนาแบบทดสอบ
ใหวัดสมรรถนะตาม
หลักสูตรไดอยางมี
คุณภาพ โดยเนนความ
สอดคลองระหวาง

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

สทศ., ศธ.
(สพฐ. สช.)
และ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๓ : การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

๑๖๙

ลาน
บาท
๑

เปาหมาย

งบประมาณ ๑) การสอบ O-NET เปน
แผนดิน เครือ่ งมือติดตามคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใชวิธีการ
สุมผูสอบ
๒) แบบทดสอบ
ที่สามารถวัดสมรรถนะ
ตามหลักสูตรไดอยางมี
คุณภาพ โดยเนนความ
สอดคลอง (alignment)
ระหวางสมรรถนะที่
คาดหวังตามหลักสูตรกับ
เครื่องมือ/ขอคําถามที่ใช
วัด

แหลงเงิน

วงเงิน

มีระบบการทดสอบ
ระดับชาติที่สามารถ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ตรงตาม
เปาหมายของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

ตัวชีว้ ดั
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สมรรถนะที่คาดหวังตาม
หลักสูตรกับเครื่องมือ/
ขอคําถามทีใ่ ชวัด
กิจกรรม ๒ จัดทํา
ขอเสนอใหมีการ
ทบทวนและปรับปรุง
วิธีการในการจัดสรร
โอกาสและการคัดเลือก
เขาศึกษาตอและ
ประกาศใช
วิธีการ
๑) นําเสนอขอมูล
ขอดี ขอเสียและ
วิเคราะหผลกระทบของ
ระบบการสอบคัดเลือก
เขาศึกษาตอในปจจุบัน
ในทุกระดับชั้น ตั้งแต
ป.๑, ม.๑, ม.๔ และ
สถาบันอุดมศึกษา

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ศธ. (สพฐ.
สกอ. สช. สอศ.)
อปท. และ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๓ : การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๗๐

๑

ลาน
บาท

เปาหมาย

งบประมาณ ผูเรียนไดรับการจัดสรร
แผนดิน โอกาสและไดเขาศึกษา
ตอดวยดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย มีความ
เปนธรรม เปนการสราง
โอกาสทางการศึกษาที่
ทั่วถึงและเทาเทียม

แหลงเงิน

วงเงิน

มีขอเสนอวาดวยวิธีการ
จัดสรรโอกาสและการ
คัดเลือกผูเรียนเขาศึกษา
ตอที่หลากหลาย มีความ
เปนธรรม สามารถลด
ความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา

ตัวชีว้ ดั
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๒) รางขอเสนอ รับฟง
ความคิดเห็น กอน
ประกาศใชอยางเปน
ทางการ โดยมีการ
ประกาศลวงหนา
เพื่อสามารถวาง
แผนการจัดการเรียน
การสอนใหรองรับ
ระบบใหมไดอยาง
เหมาะสม

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๓ : การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๗๑

ลาน
บาท
แหลงเงิน

วงเงิน
เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั

๑๗๓
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๔ : กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ หมายถึ ง ความสามารถในการด าเนิ น การเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ข้ อ ก าหนด
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญที่มีต่อการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
สมดุ ล และรอบด้ า น ทั้ ง นี้ มิ ใ ช่ จ ากั ด แต่ เ ฉพาะการผ่ า นมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาหรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเท่านั้น โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรมุ่งเน้นให้เกิดระบบและวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ และอาจประกอบด้วยการดาเนินการหลายเรื่องที่มีความสอดคล้องและหนุนเสริมไปในทางเดียวกัน
ต่อไปนี้
กำรประกันคุณภำพ หมายถึง การประเมินผล การติดตามตรวจสอบ การทบทวน การปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกระบวนการที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาจาก
ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษาหรื อ
หน่วยงานนั้น
กำรประเมินคุณภำพ หมายถึง การประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทาผลการประเมินและ
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาหรื อ ผู้ จั ด การศึ ก ษา โดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
กำรรับรองคุณภำพ หมายถึง การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาเพื่ อให้
การรับรองหลักสูตร หรือการบริหารหลักสูตร หรือการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ว่าสามารถดาเนินการได้
สอดคล้องกับข้อกาหนดการรับรองคุณภาพ ทั้งนี้สถานศึกษาอาจขอให้มีการรับรองคุณภาพได้เมื่อมีความพร้อม
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการ
ส่งเสริมให้เ กิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มี ข้ อ เสนอว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา ตามบทบั ญ ญั ติ ข องร่ า ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
เป้ำหมำยระยะสัน
มี ก ารด าเนิ น การด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการศึ ก ษาตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติที่มีการปรับปรุงใหม่
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
มีวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้
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๑๗๔
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
ระยะกลาง-ระยะยาว
๓. ตัวชีวัด
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าประสงค์ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๑๓ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
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กิจกรรม ๑ จัดทา
ข้อเสนอว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพของการ
จัดการศึกษาผ่านการ
ประกันคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพ และ
การรับรองคุณภาพ
วิธีกำร
ผลักดันและเร่งรัดให้
ข้อกาหนดด้านคุณภาพ
การศึกษาผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อ
ประกาศให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการ
พัฒนาระบบประกัน
ประเมินและรับรอง
คุณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

สมศ. ศธ.
(สพฐ. สช.
สอศ.) และ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๔ : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๗๕

ล้ำน
บำท
๑

เป้ำหมำย

งบประมาณ สถานศึกษาสามารถจัด
แผ่นดิน การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล โดยมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและได้รับการ
สนับสนุนที่เหมาะสมกับ
บริบทเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับตาม
ปรัชญาและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา และมี
ระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา
(Educational
Accountability) บน
พื้นฐานสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียน

แหล่งเงิน

วงเงิน

มีข้อเสนอว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษาโดยวัดจากร้อย
ละของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาในตัวชี้วัดที่
สถานศึกษากาหนด

ตัวชีวัด
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กิจกรรม ๒ ประกาศ/
กฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ข้อกาหนดด้านคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา
สาหรับการประกันคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ให้สถานศึกษา
นาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
วิธีกำร
๑) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมจัดทาประกาศ/
กฎกระทรวง เพื่อให้
สถานศึกษาจัดทาระบบ
การประกันคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ
และไม่สร้างภาระต่อ
สถานศึกษาและการปฏิบัติ
ของครูเกินความจาเป็น

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ศธ. (สพฐ.)
ปสช. กศน.
สอศ.)
สมศ. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๔ : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๗๖

ล้ำน
บำท
๑๐

เป้ำหมำย

งบประมาณ สถานศึกษามีแนว
แผ่นดิน ปฏิบัติการประกัน
คุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการรับรอง
คุณภาพการศึกษา เป็น
ระบบที่มีความเชื่อมโยง
สอดคล้อง ไม่สร้างภาระ
ต่อสถานศึกษาและการ
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการ
เรียนของครู

แหล่งเงิน

วงเงิน

มีประกาศ/กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และข้อกาหนดด้าน
คุณภาพของการจัด
การศึกษาสาหรับการ
ประกันคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชีวัด
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๒) สือ่ สาร สรางความรู
เขาใจใหสถานศึกษา
และผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกระดับตั้งแต ศธจ.
ผอ.สพป./สพม. และ
ผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๓) สถานศึกษา
ดําเนินการพัฒนาระบบ
และเชื่อมโยงกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยสนับสนุน
PLC เพื่อใชผลประเมิน
ในการพัฒนาและสราง
เครือขายความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๔ : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๗๖

ลาน
บาท
แหลงเงิน

วงเงิน
เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั
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กิจกรรม ๓ จัดสรร
งบประมาณ และมี
ระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
วิธีการ
๑) ศึกษาและปรับปรุง
การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง
๒) การติดตาม
ประเมินผลเพื่อปรับ
และพัฒนาระบบการ
ประกัน การประเมิน
และการรับรองคุณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ศธ.
(สพฐ. สอศ.
สช. กศน.)
และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๔ : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๗๘

ลาน
บาท
๒
งบประมาณ
แผนดิน

แหลงเงิน

วงเงิน
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง สามารถสราง
ความเชื่อมั่นใหผูมีสวน
เกี่ยวของและ
สาธารณชนไดและเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพใน
การจัดการศึกษาของ
ครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย

สถานศึกษามีความเทา
เทียมดานคุณภาพ
การศึกษามากขึ้น

ตัวชีว้ ดั

๑๗๙
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๕ : ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
เหมาะสม

สถานศึกษาระดับต่ างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุ ขภาพ และสวัสดิ ภาพอย่าง

เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา
๒) มีข้อเสนอว่าด้วยมาตรการ และแนวทางสนับสนุนระบบความปลอดภั ย และระบบ
สวัสดิภาพของผู้เรียน
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) มีการจัดบริการเพื่อคุ้มครองผู้เรียน ครอบคลุมประเด็นด้านความปลอดภัย สุขภาพ
และสวัสดิภาพในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
๒) แนวทางหรื อ มาตรการเพื่ อ การคุ้ ม ครองผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาตามที่ ร ะบุ ใ น
ข้อเสนอว่าด้วยการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ได้รับการบูรณาการไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตามความเหมาะสมของประเภท ระดับ และ
บริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา
๓) ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาได้รับการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔) ให้มีการระบุเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและการติดตามประเมินผลเรื่องการคุ้มครอง
ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามความเหมาะสม
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
–
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
๓. ตัวชีวัด
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๑๘ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
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กิจกรรม ๑ จัดทํา
ขอเสนอวาดวยการ
คุมครองผูเรียนใน
สถานศึกษา ครอบคลุม
อยางนอยในเรื่องนิยาม
ขอบเขต แนวทางหรือ
มาตรการ การติดตาม
ประเมินผล และหรือ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กิจกรรม ๒ พัฒนา
ระบบการคุมครอง
ผูเรียนในสถานศึกษา
ที่มีความทันสมัยและ
รวดเร็ว เพื่อใหครู
ผูเรียน และผูปกครอง
เขาถึงขอมูลและแกไข
ปญหาฉุกเฉินได
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ศธ. (สป. สพฐ.)
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

กอปศ. และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๕.ขั้นตอนการดําเนินการ

๑๗๙

๑๐

ลาน
บาท
๑

เปาหมาย

งบประมาณ แอปพลิเคชัน่ สําหรับการ
แผนดิน ติดตาม ดูแล คุมครอง
ผูเรียนในสถานศึกษา

งบประมาณ ขอเสนอวาดวยมาตรการ
แผนดิน และแนวทางสนับสนุน
ระบบความปลอดภัย
และระบบสวัสดิภาพ
ของผูเรียน

แหลงเงิน

วงเงิน

มีแอปพลิเคชั่นที่ครู
ผูเรียน และนักเรียน
สามารถเขาถึงไดรวดเร็ว
ครอบคลุมทุกสถานศึกษา
ในทุกพื้นที่

ขอเสนอมีมาตรการ
แนวทางที่ชัดเจน
ครอบคลุมทั้งนิยาม
ขอบเขต แนวทางหรือ
มาตรการติดตามและ
ประเมินผล

ตัวชีว้ ดั
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กิจกรรม ๓ พัฒนาครู
และบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจในการใช
ระบบการคุมครอง
ผูเรียนในสถานศึกษา
กิจกรรม ๔ จัดบริการ
การดูแลคุมครอง
ผูเรียน ทั้งในดาน
ความปลอดภัย
สุขภาพและสวัสดิภาพ
ครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกสังกัดทั่วประเทศ
กิจกรรม ๕ สงเสริม
สนับสนุนระบบการ
คุมครองผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพตอเนื่อง
และยั่งยืน
วิธีการ
๑) กําหนดเรื่องการ
คุมครองผูเรียนไวเปน

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

งบประมาณ สถานศึกษาทุกแหงมี
แผนดิน ระบบคุม ครองผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ศธ. (สป. สพฐ.)
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

งบประมาณ
แผนดิน

แหลงเงิน

งบประมาณ ผูเรียนไดรับการ
แผนดิน ชวยเหลือดูแล และ
คุมครองทั้งดาน
ความปลอดภัย สุขภาพ
และสวัสดิภาพ

ลาน
บาท
๕

วงเงิน

ศธ. (สป. สพฐ.)
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ศธ. (สป. สพฐ.)
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๘๐

รอยละของสถานศึกษา
ที่มีระบบคุมครอง
ผูเรียน

จํานวนผูเรียนที่ไดรับ
การบริการดูแลและ
คุมครอง

ตัวชีว้ ดั
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สวนหนึ่งของขอกําหนด
คุณภาพการศึกษา เพือ่
การประกันคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
๒) กําหนดเปนสาระ
ในหลักสูตรการผลิต
และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
๓) กําหนดเปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
และการติดตาม
ประเมินผล เรื่องการ
คุมครองผูเรียน เปน
สวนหนึ่งของแผนการ
ศึกษาแหงชาติ
๔) ขับเคลื่อนและกํากับ
ติดตามใหสถานศึกษา
ดําเนินกิจกรรมตาม
ระบบเพื่อพัฒนาและ
เสริมความเขมแข็ง

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๕ : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๑๘๑

๒

ลาน
บาท

งบประมาณ
แผนดิน

แหลงเงิน

วงเงิน
เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั

๑๘๓
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๖ : กำรปฏิรูปอำชีวศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
๑) เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
และประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานทา
๒) ผู้ เรี ย นอาชีว ศึกษามีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีส มรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือผ่ าน
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ
๓) ผู้เรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีข้อเสนอว่าด้วยระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ โดยมี
การปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐและเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ
ที่เก่งปฏิบัติ หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็นความสาคัญในกรณีที่เรียน
อาชีวศึกษาและมีความสามารถในทางปฏิบัติสามารถได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่าผู้จบปริญญาตรี
๒) มีระบบเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสาหรับอาชีวศึกษาในสาขาที่กาหนด สนับสนุน
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา กลุ่มที่มีผลการเรียนดี กลุ่มที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล กันดาร และ
โรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มเด็กออกกลางคัน กลุ่มเด็กผู้หญิง เพื่อจูงใจให้เด็กสายสามัญมาเรียนสายอาชีพ และ
ให้ผู้เรียนกลับมาเป็นครูอาชีวศึกษา โดยมีการให้ ทุนการศึกษาสาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาขาดแคลน
และสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
๓) เพิ่ ม การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี หรื อ การฝึ ก งาน และระบบอื่ น ๆ ที่ เ น้ น การ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ โดยการใช้ มาตรการสร้ างแรงจู งใจ เพิ่ มการลดหย่ อนภาษี จาก ๒๐๐% เป็ น ๓๐๐% พั ฒนา
กระบวนการยื่ น ขอลดหย่ อ นภาษี ใ ห้ ง่ า ยขึ้ น และสร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ จากภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม และจัด Road Show สร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๔) จัดตั้ง Training Center และมี Mobility Training Center ในลักษณะ PPP (Public
Private Partnership) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ศู น ย์ ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ นั ก เรี ย น
นั กศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ ครู อาชีว ศึกษาในสาขาช่ า งพื้น ฐาน สาขาเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร และระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพื่อการปฏิบัติงาน ในแต่ละภูมิภาคที่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๕) สนับสนุนให้สถานศึกษา/นักศึกษาหารายได้ด้วยตนเอง
๖) ปลูกฝังและสร้างทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) ปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลาย และ
ยืดหยุ่น ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่อาชีวศึกษาเอกชนและรัฐอย่างเท่าเทียมในฐานะ
หน่วยผลิตกาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศ อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการเพื่อ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสามารถเปิดหลักสูตรในสาขาที่
ผู้เรียนมีความสนใจและผู้ประกอบการมีความต้องการ
๒) ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษานอกระบบ สาหรับกลุ่มแรงงาน และกลุ่มคนพิการ
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๑๘๔
อาชีวศึกษา

๓) จัดหาแหล่งเงินทุน หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า เพื่อส่งเสริมการลงทุนให้ แก่ผู้ เรียน
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
-

๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔

เพิ่มขึ้น

๓. ตัวชีวัด
๑) อัตราส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา เทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาสูงขึ้น
๒) ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน

อาชีวศึกษา

๓) ร้อยละของสถานประกอบการที่มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ

๔) ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
๕) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพิ่มขึ้น
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จานวน ๕,๑๖๘ ล้านบาท
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้ บอาชีวศึกษามีงานทา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอ
สอศ.
๑๐๕
งบประมาณ
ว่าด้วยระบบค่าตอบแทน
สานักงาน ก.พ.
แผ่นดิน
ตามสมรรถนะให้ผจู้ บ
การศึกษาสายอาชีพ โดยมี
การปรับฐานเงินเดือนแรก
บรรจุของบุคลากรภาครัฐ
และเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ
ที่เก่งปฏิบัติ หรือมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อจูงใจให้
ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็น
ความสาคัญในกรณีที่เรียน
อาชีวศึกษาและมี
ความสามารถในทางปฏิบัติ
สามารถได้รับค่าตอบแทน
เทียบเท่าผู้จบปริญญาตรี

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๑๘๕

ตัวชีวัด
ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน (ฉบับที่
...) ของสานักงาน
ก.พ.

เป้ำหมำย
๑) ค่าตอนแทน
แรกบรรจุของ
บุคลากรภาครัฐ
ระดับ ปวช.เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘.๕ ของ
เงินแรกบรรจุ
๒) ค่าตอบแทน
แรกบรรจุของ
บุคลากรภาครัฐ
ระดับ ปวส.เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ของ
เงินแรกบรรจุ
(ผู้จบการศึกษา
ระดับ ปวส. ที่เก่ง
ปฏิบัติ มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ
หรือจบการศึกษา
จากระบบทวิ
ภาคี)
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้ บอาชีวศึกษามีงานทา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
วิธีกำร
๑) สอศ.หารือร่วมกับ ก.พ.
เพื่อปรับฐานเงินเดือนแรก
บรรจุของบุคลากรภาครัฐ
ระดับ ปวช.และ ปวส. และ
เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้
จบการศึกษาสายอาชีพ
๒) จัดทาร่าง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่
...) ของสานักงาน ก.พ.
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
กาหนดอัตราเงินเดือน
๓) ประกาศใช้ พรบ.ฯ
กิจกรรม ๒ มีระบบเรียนฟรี
สอศ.
๔,๘๐๐ ๑) งบประมาณ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสาหรับ
แผ่นดิน
อาชีวศึกษาในสาขาที่
๒) ภาคเอกชน
กาหนด สนับสนุนเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา กลุม่ ที่
มีผลการเรียนดี กลุ่มที่มี

๑๘๖

๑) เพื่อจูงใจให้
เด็กสายสามัญมา
เรียนสายอาชีพ
๒) เพื่อให้ผู้เรียน
กลับมาเป็นครู
อาชีวศึกษา

เป้ำหมำย

ให้ทุนการศึกษา
สาหรับผู้เข้าเรียน
ปวช. จนจบ ปวส.
(เป็นเวลา ๕ ปี)
๔๘,๐๐๐ ทุน
(๒๐% จากจานวน

ตัวชีวัด
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นการปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๑ เพิ่มจํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจบอาชีวศึกษามีงานทํา
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ภูมิลําเนาอยูใ นพื้นที่หางไกล
กันดาร และโรงเรียนขยาย
โอกาส กลุมเด็กออก
กลางคัน กลุมเด็กผูห ญิงเพื่อ
จูงใจใหเด็กสายสามัญมา
เรียนสายอาชีพ และให
ผูเรียนกลับมาเปนครู
อาชีวศึกษา โดยมีการให
ทุนการศึกษาสําหรับผูเรียน
อาชีวศึกษาในสาขาขาด
แคลนและสาขาที่เปนความ
ตองการของประเทศ
วิธีการ
๑) จัดทําโครงการ สงเสริม
ทุนการศึกษาสําหรับผูเรียน
อาชีวศึกษาในสาขาขาด
แคลนและสาขาที่เปนความ
ตองการของประเทศ และ
ขออนุมัติ

๑๘๖

เปาหมาย

ผูเขาเรียนระดับ
ปวช.ทั้งหมด) ทุน
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๕ ป รวมเปนเงิน
๔,๘๐๐ ลานบาท

ตัวชีว้ ดั
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วิธีกำร
๑) ทบทวนระเบียบการจัด
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้ บอาชีวศึกษามีงานทา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๒) จัดสรรทุนแก่ผู้เรียนสาย
อาชีวศึกษาร้อยละ ๒๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด
กิจกรรม ๓ จูงใจผูเ้ รียนโดย
สอศ.
๕
งบประมาณ
ใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืม
กยศ.
แผ่นดิน
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
กสศ.
กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

๑๘๘

ตัวชีวัด

ร่างระเบียบการจัด
ระเบียบ
คณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และ
เงื่อนไขในการที่
สถานศึกษาจะเข้า
ร่วมดาเนินงานกับ
กองทุน พ.ศ....

เป้ำหมำย

จูงใจผู้เรียนสาย
อาชีพโดยใช้กลไก
กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) และ
กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้ บอาชีวศึกษามีงานทา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
เงื่อนไขในการที่สถานศึกษา
จะเข้าร่วมดาเนินงานกับ
กองทุน พ.ศ.๒๕๖๐
๒) ปรับปรุงและจัดทาร่าง
ระเบียบฯโดยเพิ่มวงเงินการ
กู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาตาม
ค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละ
สาขา และให้กยู้ ืมเงิน กยศ.
แบบปลอดดอกเบี้ย หรือ
ดอกเบี้ยต่า (๐.๐๑ –
๑.๐๐%) สาหรับผู้ที่เรียน
สายอาชีวศึกษา ในสาขาที่
ขาดแคลนหรือสาขาที่เป็น
ความต้องการของประเทศ
กิจกรรม ๔
สอศ.
๓๐
งบประมาณ
ปรับภาพลักษณ์และ
ภาคเอกชน
แผ่นดิน
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษา

๑๘๙

ภาพลักษณ์และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีวศึกษา

เป้ำหมำย

มีการเผยแพร่
ภาพลักษณ์และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีวศึกษา และ
การประชาสัมพันธ์

ตัวชีวัด
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วิธีกำร
การประชาสัมพันธ์ การสร้าง
ค่านิยมที่ดีต่ออาชีวศึกษาให้
สังคมรับรู้ในวงกว้าง โดยใช้
ช่องทาง Social Media
และการขอความร่วมมือ
จากภาคเอกชนในการ
ประชาสัมพันธ์ และมีการ
ปรับระบบการแนะแนวการ
เข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาให้
เป็นแบบเชิงรุก และมีการ
แนะนาอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ
กิจกรรม ๕ ปรับหลักสูตร
และรูปแบบการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาให้มีความ
หลากหลาย และยืดหยุ่น
ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สอศ.

๕

งบประมาณ
แผ่นดิน

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้ บอาชีวศึกษามีงานทา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๙๐

หลักสูตรและ
รูปแบบการเรียน
การสอน
อาชีวศึกษาให้มี

เป้ำหมำย

มีหลักสูตรใหม่ที่
เป็นความต้องการ
ของประเทศและมี
ผู้ประกอบการ

ผ่านสื่อต่างๆ และ
Social Media

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้ บอาชีวศึกษามีงานทา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ในการจัดการศึกษาแก่
อาชีวศึกษาเอกชนและรัฐ
อย่างเท่าเทียมในฐานะ
หน่วยผลิตกาลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ด้านแรงงานของประเทศ
อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการเพื่อให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนสามารถเปิดหลักสูตร
ในสาขาที่ผู้เรียนมีความ
สนใจและผู้ประกอบการมี
ความต้องการ
วิธีกำร
๑) ทบทวนหลักสูตรเดิม
โดยอาจยกเลิกหลักสูตรทีไ่ ม่
เป็นความต้องการ
๒) ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยการปรับลดสัดส่วนวิชา

๑๙๑

ตัวชีวัด
รับเข้าทางานอย่าง
ยั่งยืนในแต่ละพื้นที่

เป้ำหมำย
ความหลากหลาย
และยืดหยุ่น
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้ บอาชีวศึกษามีงานทา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
สามัญ เพิม่ เนื้อหาในส่วน
ปฏิบัติ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)
ภาษาอังกฤษ และพหุ
ทักษะ (multi skill)
๓) เปิดหลักสูตรเตรียม
อาชีวศึกษา
๔) มี Digital Platform
ของอาชีวศึกษาทั้งหลักสูตร
ในระบบ หลักสูตรระยะสั้น
และตามอัธยาศัย
๕) เปิดหลักสูตรพิเศษ
สาหรับ ผู้ทสี่ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ให้เข้ามาศึกษาอาชีวศึกษา
หรือวิชาชีพระยะสั้น

๑๙๒

เป้ำหมำย

ตัวชีวัด
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วิธีการ
๑) จัดทํามาตรการสราง
แรงจูงใจใหผปู ระกอบการรวม
จัดการอาชีวศึกษาในระบบ
ทวิภาคี การรับเด็กเขาไป
ฝกงาน หรือการจัดตั้งสถาน
ประกอบการในโรงเรียน (เด็ก
ฝกงานที่โรงเรียน)

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๒ ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ หรือผานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
สอศ.
๒
งบประมาณ
เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบ
แผนดิน
ทวิภาคี หรือการฝกงาน และ
ระบบอื่นๆ ที่เนนการฝก
ปฏิบัติ

๑๙๒

ตัวชีว้ ดั
จํานวนสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจัด
การศึกษาระบบ
ทวิภาคี หรือ
การฝกงาน และ
ระบบอื่นๆ ที่เนน
การฝกปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น

เปาหมาย
ผูประกอบการ
รวมจัดการ
อาชีวศึกษา
ในระบบทวิภาคี
การรับเด็กเขาไป
ฝกงาน หรือการ
จัดตั้งสถาน
ประกอบการใน
โรงเรียน (เด็ก
ฝกงานที่โรงเรียน)
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๒ ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ หรือผานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
- เพิ่มสิทธิประโยชนการ
ลดหยอนภาษีจาก ๒๐๐%
เปน ๓๐๐%
- พัฒนากระบวนการยื่นขอ
ลดหยอนภาษีใหงายขึ้น
๒) รัฐตองมีนโยบายจริงจัง จัด
Road Show สรางความรู
ความเขาใจที่ชดั เจนและ
ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓) สงเสริมใหคณะกรรมการ
รวมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
(กรอ.อศ.) เปนกลไกในการ
ขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาทวิ
ภาคี
๔) จัดทํา พ.ร.บ. ทวิภาคี
๕) พัฒนาความพรอมในการ
จัดทวิภาคีอยางมีคณ
ุ ภาพ

๑๙๓

เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั

194

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๒ ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ หรือผานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๒
สอศ.
๒๐๐ ภาคเอกชน
จัดตั้ง Training Center และ
ภาคเอกชน
เปนผูลงทุน
Mobility Training Center
และบริหาร
ในลักษณะ PPP (Public
รัฐทยอยจาย
Private Partnership) เพื่อใช
คืนเงินให
เปนศูนยฝกอบรมและพัฒนา
ภายหลัง
ทักษะในการปฏิบัติงานสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา พนักงานใน
สถานประกอบการ
ครูอาชีวศึกษาในสาขาชาง
พื้นฐาน สาขาเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร และ
ระบบเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อ
การปฏิบัติงานในแตละภูมิภาค
ที่สามารถใชประโยชนรวมกัน
ไดและลดความเหลือ่ มล้ํา
ทางการศึกษา
วิธีการ
๑) รัฐคัดเลือกและเชิญชวน
ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ

๑๙๔

ตัวชีว้ ดั
มี Training Center
และ Mobility
Training Center
กระจายอยูตาม
ภูมิภาค

เปาหมาย
มีศูนยฝกอบรม
และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
สําหรับนักเรียน
นักศึกษาพนักงาน
ในสถานประกอบการ
ครูอาชีวศึกษา ใน
แตละภูมิภาคที่
สามารถใช
ประโยชนรวมกันได
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๒ ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ หรือผานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
เฉพาะดาน และมีความพรอม
ในการใหความรวมมือ หรือรวม
ลงทุนจัดตั้ง Training Center
เบื้องตน จํานวน ๑๐ แหง
กระจายตามภูมิภาค ภาคละ
๑ – ๒ แหง
๒) จัดใหมี Mobility Training
Center
๓) บูรณาการการทํางาน
ระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหนวยฝกอบรมของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน
กิจกรรม ๓
สอศ.
๕
งบประมาณ
สงเสริมการจัดอาชีวศึกษานอก
กรมพัฒนาฝมือ
แผนดิน
ระบบ สําหรับกลุมแรงงาน และ
แรงงาน
กลุมคนพิการ

๑๙๕

ตัวชีว้ ดั

เพิ่มทักษะเดิมให โครงการฝกอบรม
ดียิ่งขึ้น (Up-skill) ใหแกกลุมแรงงาน
และกลุมคนพิการ
และการเสริม
ทักษะใหม (Reskill) ที่จําเปนตอ
การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตไดอยาง

เปาหมาย

196

วิธีการ
จัดฝกอบรมการเพิ่มทักษะเดิม
ใหดียิ่งขึ้น (Up-skill) และการ
เสริมทักษะใหม (Re-skill) เพื่อ
เปดโอกาสใหกลุมแรงงานและ
กลุมคนพิการ ไดเรียนรูทักษะ
ใหมที่จําเปนตอการเปลีย่ นแปลง
ในอนาคตไดอยางตอเนื่อง

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๒ ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ หรือผานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๙๖

ตอเนื่อง ใหกลุม
แรงงานและกลุม
คนพิการ

เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั
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วิธีการ
๑) จัดสรรงบประมาณมา
พัฒนาสถานศึกษาและครู
รวมทั้งใหผูเรียนไดเรียนรู
และฝกการเปนผูประกอบการ
๒) สรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ
และการหารายไดระหวางเรียน
ใหแก ผูบริหาร ครู และผูเรียน
๓) หาตลาดรองรับผลผลิตของ
สถานศึกษาและผูเรียน
อาชีวศึกษา โดยผูบริหารสราง

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๓ ผูเรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดเอง
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
สอศ.
สนับสนุนใหสถานศึกษา/
นักศึกษาหารายไดดวยตนเอง

๑๙๗

แหลงเงิน
งบประมาณ
แผนดิน

ลานบาท
๑๐

วงเงิน

ตัวชีว้ ดั

มีหนวยธุรกิจใน มีหนวยธุรกิจใน
สถานศึกษา เพื่อ สถานศึกษาของ
พัฒนาสถานศึกษา สอศ. เพิ่มขึ้น
และครู รวมทั้งให
ผูเรียนไดเรียนรู
และฝกการเปน
ผูประกอบการ

เปาหมาย
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๓ ผูเรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดเอง
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
เครือขายความรวมมือกับ
ทองถิ่น
๔) มีศูนยเครือขายความ
รวมมือระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยี
ในการเปนผูประกอบการ
กิจกรรม ๒
สอศ.
ปลูกฝงและสรางทักษะพื้นฐาน
ในการเปนผูประกอบการใหแก
ผูเรียนอาชีวศึกษา

๑๙๘

๕

ลานบาท

งบประมาณ
แผนดิน

แหลงเงิน

วงเงิน

ผูเรียนอาชีวศึกษา
ไดรับการปลูกฝง
และสรางทักษะ
พื้นฐานในการ
เปนผูประกอบการ

เปาหมาย

๑) จํานวน
โครงงานการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อ
ฝกการเปนเจาของ
สถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น
๒) จํานวนการจด
ลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรสําหรับ
นวัตกรรมที่
นักศึกษาคิดคน
เพิ่มขึ้น

ตัวชีว้ ดั
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แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๓ ผูเรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดเอง
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
วิธีการ
๑) เพิ่มเนื้อหาวิชาการดําเนิน
ธุรกิจเบื้องตน ไดแก ความ
คุมคาในการลงทุน การตลาด
และการเงิน อยูใ นหลักสูตร
พื้นฐานของทุกสาขาวิชา
๒) มีโครงงานการดําเนินธุรกิจ
เพื่อฝกการเปนเจาของสถาน
ประกอบการ (Entrepreneur)
๓) สามารถดําเนินการหา
รายไดเสริมโดยดําเนินการเอง
หรือรวมมือกับภาคเอกชน
๔) ใหลขิ สิทธิ์หรือสิทธิบัตร
สําหรับนวัตกรรมที่นักศึกษา
คิดคนขึ้น
กิจกรรม ๓
จัดหาแหลงเงินทุน หรือแหลง
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพื่อสงเสริม
การลงทุนใหแกผูเรียน
อาชีวศึกษา

๑๙๙

สอศ.
ธนาคารของรัฐ

ผูรับผิดชอบ

๑

ลานบาท

งบประมาณ
แผนดิน

แหลงเงิน

วงเงิน

ผูเรียนที่มี
ความสามารถที่
จะเปน
ผูประกอบการ
ไดรับเงินทุน หรือ

เปาหมาย

โครงการความ
รวมมือกับธนาคาร
ของรัฐ ในการ
สนับสนุนเงินทุน
แกผูเรียนที่มี

ตัวชีว้ ดั
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วิธีการ
ทําโครงการความรวมมือกับ
ธนาคารของรัฐ ในการ
สนับสนุนเงินทุนแกผูเรียนที่มี
ความสามารถที่จะเปน
ผูประกอบการไดเอง

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๖ : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ ๓ ผูเรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดเอง
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๐๐

ผูรับผิดชอบ
ลานบาท

แหลงเงิน

วงเงิน

ตัวชีว้ ดั
ความสามารถที่จะ
เปนผูประกอบการ
ไดเอง

เปาหมาย
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อสงเสริมการ
ลงทุน

๒๐๒
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๗ : กำรปฏิรูปอุดมศึกษำเพื่อ ยกระดับคุณภำพ เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำลของระบบอุดมศึกษำ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
๑) บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่ อ เพิ่ ม การผลิ ต สาขาที่ ป ระเทศต้ อ งการ และลดการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในสาขาที่ ไ ม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาด
๒) สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคต
ทั้งในด้านการพัฒนาคน การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนทาให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถ
ปรั บตัว และแข่งขันได้ในโลก หรื อเป็ น สถาบัน ที่ส ามารถสนับ สนุน การพัฒ นาชุมชนและสั งคมได้อย่า ง
มีประสิทธิผล
๓) ลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ ที่มี
ศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ
๔) เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐในการสนั บสนุนการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาล
ภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ ก ารจั ด การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ แ ละส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มีข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) มี ก ารจั ด ระบบใหม่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และระบบอุ ด มศึ ก ษา
ของประเทศ ที่ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาการ ภายใต้ความรับผิดรับชอบด้านการงบประมาณและ
การจั ด การที่ ชั ด เจน ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยมี จั ด บทบาทการก าหนดนโยบาย
การกากับดูแล และการดาเนินการแบ่งแยกกันให้มีความชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดรับชอบแต่บูรณาการ
ดาเนินการร่วมกัน
๒) มี ก ารก าหนดและจั ด กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทาง
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีระบบในกากับดูแลและมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์
๓) มีแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
สามารถนาไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบและกลไกของประเทศในการพัฒนางาน
ด้านวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในระดับนโยบาย การกาหนดแผนการอุดมศึกษา ได้รับการกากับดูแลอย่างเป็น
ระบบและคล่องตัว
๔) มีม าตรการส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มและความร่ว มมื อ กับ ภาคเอกชน และชุ มชนใน
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นในฐานะผู้กาหนดโจทย์และผู้ใช้งาน ผู้ให้
การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจน
การที่สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างหรือเติมเต็มศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยให้แก่
องค์กรภาคเอกชน
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๒๐๒
๕) ใหมีการใชแนวทางการสนับ สนุนทรัพ ยากรโดยเฉพาะงบประมาณของรัฐ แบบมุ ง
เปาหมาย โดยกําหนดใหมีความสอดคลองกับแผนงานดานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ ทั้งนี้ใหพิจารณา
กลุมยุทธศาสตร ศักยภาพ และผลการดําเนินการที่ผานมาของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกัน และใหมี
การติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจในระดับหนึ่งวาทรัพยากรของรัฐจะถูกใชไป
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เปาหมายระยะกลาง - ระยะยาว
ตามที่จะกําหนดในแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่จะมีการทบทวนปรับปรุงในระยะ
ตอไป หรือตามที่จะกําหนดในแผนการศึกษาแหงชาติที่จะมีการทบทวนและปรับปรุงในลําดับตอไป
๒. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเรงดวน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ภายในป ๒๕๖๔
ระยะสั้น
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ป
๓. ตัวชี้วัด
๔. วงเงินและแหลงเงิน
๑๐๕ ลานบาท หรือเปนไปตามความจําเปนเพื่อดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
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กิจกรรม ๒ พัฒนา
ระบบการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา
ที่สงเสริมความเปน
อิสระทางวิชาการ
ภายใตความรับผิด
รับชอบดาน
การงบประมาณ และ
หลักธรรมาภิบาล
สกอ. และ
หนวยงาน
เกี่ยวของ

๑

ตัวชีว้ ดั

มีขอ เสนอวาดวยการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
และตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑
งบประมาณ ระบบใหมในการกํากับ
มีระบบในการกํากับ
แผนดิน ดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา
และระบบอุดมศึกษาของ และระบบอุดมศึกษา
ประเทศ ที่สงเสริมความ ของประเทศ ที่มีการจัด
เปนอิสระทางวิชาการ
บทบาทการกําหนด
ภายใตความรับผิดรับ
นโยบาย การกํากับดูแล
ชอบดานการงบประมาณ และการดําเนินการ
และการจัดการที่ชัดเจน แบงแยกจากกันใหมี
ตลอดจนสอดคลองกับ
ความชัดเจน โดยบูรณา
หลักธรรมาภิบาล
การดําเนินการรวมกัน

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕.๗ : การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลาน
แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บาท
กิจกรรม ๑
สกอ. และ
๑
งบประมาณ ขอเสนอวาดวยการปฏิรูป
จัดทําขอเสนอวาดวย
หนวยงาน
แผนดิน การจัดการศึกษา
การปฏิรูปการจัด
เกี่ยวของ
ระดับอุดมศึกษา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

๒๐๔
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๗ : การปฏิรปู อุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
กิจกรรม ๓ พัฒนา
สกอ. และ
๒
งบประมาณ ยุทธศาสตร์การผลิต
ยุทธศาสตร์การผลิต
หน่วยงาน
แผ่นดิน บัณฑิต ที่ตอบสนอง
บัณฑิตทีต่ อบสนอง
เกี่ยวข้อง
ความต้องการในการ
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และการ
พัฒนาประเทศ และ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
การเปลีย่ นแปลงใน
ที่ ๒๑
ศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรม ๔ ส่งเสริม
ศธ. สกอ. และ
๑๐๐ งบประมาณ สถาบันอุดมศึกษามี
ศักยภาพด้านการวิจัย
หน่วยงาน
แผ่นดิน ศักยภาพในการวิจัยและ
และการสร้างสรรค์
เกี่ยวข้อง
สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่
นวัตกรรมให้แก่
เพิ่มขีดความสามารถใน
สถาบันอุดมศึกษา โดย
การแข่งขันให้แก่ประเทศ
เชื่อมโยงกับระบบและ
กลไกของประเทศใน
การพัฒนางานด้าน
วิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรม ๕ ส่งเสริม
ศธ. สกอ. และ
๑
งบประมาณ การสร้างความร่วมมือใน
และสนับสนุนการมี
หน่วยงาน
แผ่นดิน การผลิตและพัฒนา
ส่วนร่วมและความ
เกี่ยวข้อง
บุคลากร ระหว่างภาครัฐ
ร่วมมือ กับภาคเอกชน
เอกชน และสถาน
และสถานประกอบการ
ประกอบการ ทั้งในด้าน

๒๐๕

๑) ภาคเอกชนและ
สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจใน
คุณภาพของบัณฑิต
เพิ่มขึ้น

จานวนผลการวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใน
การพัฒนาประเทศด้าน
ต่าง ๆ

มียุทธศาสตร์การผลิต
บัณฑิต ที่ตอบสนอง
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และ
การเปลีย่ นแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๗ : การปฏิรปู อุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้ำน
แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บำท
ในการจัดหลักสูตรผลิต
หลักสูตร การจัดการ
บัณฑิต การพัฒนา
เรียนการสอน สื่อและ
บุคลากร การสนับสนุน
เทคโนโลยี และการวิจัย
ทรัพยากร การใช้
นวัตกรรม
ทรัพยากรร่วมกัน การ
แลกเปลีย่ นและจัดการ
ความรู้ระหว่างกัน
ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ในการวิจัยให้แก่
องค์กรภาคเอกชน

๒๐๖

๒) จานวนหลักสูตรการ
ผลิตบัณฑิต และการ
พัฒนาบุคลากร ที่เป็น
ความร่วมมือในลักษณะ
Public Private
Partnership

ตัวชีวัด

๒๐๗
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๘ : กำรจัดตังสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ
(National Institute of Curriculum and Learning)
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เป็นหน่วยงานที่ไม่ แสวงหาผลกาไร
ทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดทา ส่งเสริม สนับสนุนการนาหลักสูตรไปใช้ ตลอดจนติดตามผล
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มีบทบัญญัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
เป้ำหมำยระยะสัน
มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ ทาหน้าที่วิจัย และพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การจัดการเรียนการสอน ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล ระบบการเทียบเคียงและเทียบโอน รวมทั้ง
ระบบนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเผยแพร่สู่การใช้งานสูงสุด
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
สถาบั น หลั กสู ตรและการเรียนรู้แ ห่ งชาติ ด าเนิ น การนิ เทศ ติดตามประเมิ นผลการใช้
หลักสูตรทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะสั้น
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
๓. ตัวชีวัด
๑) มีการประกาศใช้ พรฎ. จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
๒) มีการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
๓) สถาบันฯ ดาเนินการได้ตามภารกิจ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๑๕๐.๕ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
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๑) กาหนดให้มีการ
จัดตั้งสถาบันฯ ไว้ใน
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติฯ
๒) นาเสนอร่าง
กฎหมายจัดตั้งสถาบัน
ฯ ตามกระบวนการ
และขั้นนตอนการ
เสนอกฎหมาย
๓) เตรียมการจัดตั้ง
สถาบันฯ
๔) ดาเนินการจัดตั้ง
สถาบันฯ

กิจกรรม ๑
ร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยสถาบัน
หลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กอปศ. ศธ.
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๘ : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๒๐๘

ล้ำน
บำท
๐.๕

เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

งบประมาณ พรฎ.สถาบันหลักสูตรและ ๑) พรฎ. สถาบัน
แผ่นดิน การเรียนรู้แห่งชาติ
หลักสูตรและการเรียนรู้
แห่งชาติประกาศใช้
๒) สถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติได้รับ
การจัดตั้ง

แหล่งเงิน

วงเงิน
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๑) จัดทาและพัฒนา
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาระดับก่อน
วัยเรียน ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ
๒) วางกรอบแนวทาง
ในการนาหลักสูตรไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการ
วัดและประเมินผล
เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนมีคณ
ุ ภาพ

กิจกรรม ๒ สถาบัน
หลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ
ดาเนินการตามภารกิจ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

สถาบัน
หลักสูตรฯ
ศธ. และ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๘ : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๒๐๙

ล้ำน
บำท
๑๐๐

เป้ำหมำย

งบประมาณ สถาบันหลักสูตรฯ
แผ่นดิน สามารถดาเนินการได้
ตามภารกิจ

แหล่งเงิน

วงเงิน

สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ
ดาเนินการได้ตามภารกิจ

ตัวชีวัด
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๓) พัฒนาระบบการ
เทียบเคียงและเทียบ
โอนหลักสูตรกับ
หลักสูตรแกนกลาง
๔) ส่งเสริมการพัฒนา
และการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา
๕) ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่นในการนา
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา
๖) ศึกษา วิจัย สร้าง
องค์ความรู้ และเผยแพร่
นวัตกรรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
สื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งการ
วัดและประเมินผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๘ : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๒๑๐

ล้ำน
บำท
แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด
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๑) จัดทาระบบการ
นิเทศ ติดตามโดยนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
๒) สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้
หลักสูตร

กิจกรรม ๓
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ของครู และผลการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

สถาบัน
หลักสูตร,
สพฐ. สช.
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๘ : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๒๑๑

ล้ำน
บำท
๕๐

เป้ำหมำย

งบประมาณ สถาบันหลักสูตรและการ
แผ่นดิน เรียนรูแ้ ห่งชาติ เป็น
สถาบันคุณภาพทาง
วิชาการด้านหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

แหล่งเงิน

วงเงิน

สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติเป็นสถาบัน
ที่ดาเนินตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผมู้ ีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ตัวชีวัด

๒๑๒
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับ
คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุ ม ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค ลากร
ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อานาจ โครงสร้างการ
กากับดูแลของสถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
๒) มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
จัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทั่วไป
๓) มีร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อานาจ โครงสร้าง
การกากับดูแลของสถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
๒) ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และจัดการศึกษาไปยัง สถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป
๓) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
ได้สถานศึกษาของรัฐที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะ ทุก ๒ ปี
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะกลาง - ระยะยาว ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
๓. ตัวชีวัด
จานวนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาที่ดาเนินการได้จริงตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ๑๑๓ ล้านบาท
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๑) ประชุมระดมความคิด
เกี่ยวกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
ความเป็นอิสระทั้ง ๔ ด้าน
๒) กาหนดประเด็น
สาระสาคัญเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
ศธ. (สกศ. สป.
การจัดทาร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
สพฐ.)
การกระจายอานาจการบริหาร
จัดการทั้ง ๔ ด้าน (วิชาการ
งบประมาณ บุคคล และบริหาร
ทั่วไป จานวน ๒ ฉบับ)

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๒๑๓

แหล่งเงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

ล้ำนบำท
๑

วงเงิน

สถานศึกษาได้รับ
การกระจาย
อานาจในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาใน
๔ ด้าน ตามความ
เหมาะสมและ
บริบทของพื้นที่
และทาให้การ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้ำหมำย

กฎกระทรวง ๒
ฉบับประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
และบังคับใช้เป็น
กฎหมายต่อไป

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
อานาจ โครงสร้างการกากับ
ดูแลสถานศึกษาที่มีความเป็น
อิสระ เพื่อจะกาหนดไว้ใน
กฎหมาย
๓) ยกร่างกฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่
อานาจ โครงสร้างการกากับดูแล
สถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระ
เพื่อนาไปรับฟังความคิดเห็น
๔) ปรับปรุง แก้ไขร่างกฎหมาย
ตามที่รับฟังความคิดเห็น และ
เสนอคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ
และให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาและสามารถนาไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และบังคับใช้ต่อไป
๕) ประกาศใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการกระจายอานาจ
การบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน

๒๑๔

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

214

๑) ศึกษา จัดทาข้อเสนอและ
นาร่องสถานศึกษาต้นแบบที่มี
ศักยภาพพร้อมทั้งถอดบทเรียน
๒) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
กาหนดกิจกรรม โครงการ
งบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ
เพื่อให้มีความพร้อมตาม

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
(วิชาการ งบประมาณ บุคคล
และบริหารทั่วไป จานวน ๒
ฉบับ)
กิจกรรมที่ ๒
สพฐ.
ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มีความ
เป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา

๒๑๕

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๑๒

๒

๑๐

แหล่งเงิน

ล้ำนบำท

วงเงิน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องระดับ
ส่วนกลาง และ
สถานศึกษานา
แผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบตั ิได้

เป้ำหมำย

ได้แผนปฏิบัติการ
ดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้
เป็นไปตาม
บทบัญญัติของ
กฎกระทรวง

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ : สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กฎหมายกระจายอานาจด้าน
การศึกษาทั้ง ๒ ฉบับ
๓) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ
๔) ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มี
ความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษา ระยะที่ ๑

๒๑๖

๑๐๐

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๒๑๗
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖.๒ : พืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
๑) ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่
๒) มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่ การจัด
การศึกษาในพื้นที่อื่นๆ
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มีข้อเสนอและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อผู้เรียนในพื้นที่มี
ความเฉพาะด้านในเรื่องวัฒนธรรมและภาษา ครอบคลุมประเด็น เรื่องครู หลักสูตร สถานศึกษา การพัฒนา
คุณภาพ และการกากับดูแลสถานศึกษา
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) นโยบายและกฎระเบียบที่มีความคล่ องตัว และเอื้อการพัฒนานวัตกรรมการเรี ย น
การสอน และการบริหารของโรงเรียน
๒) มี หลั กสู ตรสถานศึ กษาและการจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่ผู้ เรียนในพื้ นที่ นวั ตกรรม
การศึกษามีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนและพื้นที่
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนและพื้นที่ ตลอดจนบรรลุตามความมุ่งหมายของกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะกลาง – ยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
๓. ตัวชีวัด
๑) ร้อ ยละของนัก เรีย นที่มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นเพิ่ม ขึ้น สอดคล้อ งกับ เป้า หมายของ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
๒) จานวนเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาด้านต่างๆ ที่มีการขยายผลมาสู่พื้นที่อื่นๆ หรือนามา
ประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ๑๐.๕ ล้านบาท
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วิธีการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลอง

กิจกรรม ๒
ยกระดับคุณภาพผูเรียนในพื้นที่
นวัตกรรม
สพฐ.

๑๐.๕

เปาหมาย

นโยบายและ
กฎระเบียบที่มี
ความคลองตัว
และเอื้อตอการ
พัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน
และการบริหาร
ของโรงเรียน
งบประมาณ ผูเรียนในพื้นที่
แผนดิน
นวัตกรรมการศึกษา
(ไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพ เหมาะสม
สอดคลองกับ
อัตลักษณ และ
ความตองการของ
ชุมชนและพื้นที)่

แผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๖.๒ : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
ศธ. (สกศ. , สพฐ.) ๐.๕
งบประมาณ
ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบ
แผนดิน
ใหมีความคลองตัวและเอื้อตอ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนและการบริหารงาน
ของโรงเรียน

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

๒๑๗

สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนโดย
บูรณาการหลักสูตร
ใหสอดคลองกับ
กับอัตลักษณ และ
ความตองการของ
ชุมชนและพื้นที่มี
จํานวนเพิ่มขึ้น

ตัวชีว้ ดั
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๒ : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กับอัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชนและพื้นที่
๑) วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้
ของนักเรียน
๒) ออกแบบหลักสูตร และ
วิธีการสอนใหม่ให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชนและพื้นที่
๓) พัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
๔) สร้างกลไกความร่วมมือใน
พื้นที่ ในการสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษา
๕) ส่งเสริมให้ครูทาวิจยั เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

๒๑๙

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๒๒๐
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖.๓ : กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอานาจเพื่อรองรับรูปแบบใหม่ที่แยก
ความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านกากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่างๆ
(Supporter) และด้านการดาเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอานาจ ธรรมาภิบาล
รับ ผิด ชอบต่อ การสนับ สนุน สถานศึก ษา และมีบ ทบาท หน้า ที่ และอานาจสอดคล้อ งกับ บทบัญ ญัติ
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มี ข้ อเสนอการปรั บปรุ งบทบาทหน้ าที่ และอ านาจเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และให้สามารถปรับปรุงการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เป้ำหมำยระยะสัน
มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกากับของกระทรวงฯ
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
๓. ตัวชีวัด
มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการภายในกรอบเวลาที่กาหนด
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ๕๐ ล้านบาท
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วิธีกำร
๑) ศึกษาวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่และอานาจของ
หน่วยงานของกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของกฎหมาย
การศึกษาชาติฉบับใหม่
๒) ประชุมรับฟังผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง
ระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาบทบาท
หน้าที่และอานาจของหน่วยงาน

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ศธ. (สกศ. สป.
กิจกรรม
จัดทาข้อเสนอ
สพฐ.)
การปรับปรุงบทบาทหน้าที่
และอานาจทีส่ อดคล้องกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๒๒๑

๕๐

ล้ำนบำท

เป้ำหมำย

งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ
แผ่นดิน มีการแบ่งหน้าที่และ
อานาจที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงาน
นโยบาย หน่วยงาน
การกากับ หน่วยงาน
การสนับสนุน และ
หน่วยงานการ
ปฏิบัติการ

แหล่งเงิน

วงเงิน

มีข้อเสนอการ
ปรับปรุงบทบาท
หน้าที่และ
อานาจที่
สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของ
กฎหมายการศึกษา
แห่งชาติฉบับ
ใหม่

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ในกระทรวงศึกษาธิการ และ
ออกแบบโครงสร้างองค์
รูปแบบใหม่ตามที่กฎหมาย
การศึกษาบัญญัตไิ ว้
๓) ปรับปรุง แก้ไข หรือยกร่าง
กฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ใหม่ โดยนาผลจากการศึกษา
และประชุมรับฟังจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมาพิจารณา
๔) รับฟังความคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. .... และ
ปรับปรุงร่างกฎหมายให้มี
ความสมบูรณ์เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและส่งให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาและนาเข้าสู่
กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป

๒๒๒

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๕) ประชุมแนวทางการปรับ
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และ
อานาจใหม่ โดยนากฎกระทรวง
ว่าการแบ่งส่วนราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการมา
ปรับปรุงแก้ไข

๒๒๓

ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๒๒๔
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
(Digitalization for Educational and Learning Reform)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ
(Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP))
แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (National Digital Learning Platform) หมายถึง ระบบ
การคัดสรร พัฒนา เผยแพร ใชและประเมินคุณภาพสื่อและเทคโนโลยีทั้งในแบบออนไลนและออฟไลน
เพื่อตอบสนองเปาหมายการยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน และเปนศูนยรวมผูรู ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่สามารถเขาถึงไดในทุกที่ ทุกเวลา ดวยกลไกชุมชนการเรียนรูออนไลน
๑. เปาหมายหรือผลอันพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์
เปาหมายรวม
เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning
Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความสามารถใน
การแขงขัน เพื่อใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้
(๑) เพื่อใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตางๆ ที่มีอยูและจะมีการสรางขึ้นตอไป
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ทั้งเปนที่รวบรวม
ขอมูลสื่อการเรียนรูเดิมที่มีอยูแลว
(๒) เปนกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ ใหอยูในรูปแบบ
ที่สามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และทั่วถึง ตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่งที่ตองการ
ไดโดยงาย
(๓) เปนเวทีที่มีการเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสูการเปดโอกาสให
ทุ ก คนเข า มาเรี ย นซึ่ ง จะลดความเหลื่ อ มล้ํ า และนํ า แหล ง ข อ มู ล สื่ อ การเรี ย นรู ใ หม เ ข า มาได และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูก ัน ตลอดจนเปนเวทีที่มีการใหบริการเพื่อการเรียนรู (service) ตางๆ
(๔) เพื่ อเร งรัด แกป ญหาความเหลื่ อมล้ํ าและสรางเสริมคุณ ภาพการศึกษา ทั้ งระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่อยูในทองถิ่นหางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูที่มีความจําเปนพิเศษ
อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน
(๕) เพื่อพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปน
ผูอํานวยการเรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมายมหาศาล
ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑
เปาหมายเรงดวน
๑) จัดตั้งโครงการดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน และมีผูรับผิดชอบโครงการ
๒) วางนโยบายเกี่ยวกับขอบเขต แนวทางและการดําเนินงานของดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อ
การเรียนรูแหงชาติทําการศึกษา วางหลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานในการจัดตั้งดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อ
การเรียนรูแหงชาติทําการรวบรวมขอมูลสื่อทางการศึกษาที่อยูในรูปดิจิทัล เพื่อคัดเลือกสื่อที่เหมาะสม และ
หาชองวางที่มีอยูจัดทําสื่อเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน เพื่อเปนตนแบบสําหรับสื่อการเรียน และ
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๒๒๕
การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียน สาหรับวิชาภาษาไทย อังกฤษ จีน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
ทดลองและวิจัยการนาไปใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ มเพื่ อการเรี ยนรู้ แห่ งชาติ และจั ดตั้ งดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
๒) เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม แล้วขยายผลการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
ไปใช้ทั้งระบบการศึกษา
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลั กษณะ
Social Enterprise และคนทุก ช่ว งวัย นาไปใช้อ ย่า งแพร่ห ลาย เกิด เครือ ข่า ยทั่ว ประเทศและนาไปสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ - ๑๐ ปี
๓. ตัวชีวัด
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social
Enterprise และคนทุกช่วงวัยน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่ว ประเทศและนาไปสู่ การเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
๔๐.๕ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรปู การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูด้ ้วยดิจิทัลแห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
กอปศ. ศธ.
จัดทาข้อเสนอให้
และหน่วยงานที่
กระทรวงศึกษาธิการมี
เกี่ยวข้อง
มาตรการให้ทุกหน่วยงานนา
สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีอยู่
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
รายงานผลต่อ กอปศ.
วิธีกำร
๑) ยกร่างข้อเสนอฯ
และรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง
๒) นาเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาคเอกชน
กิจกรรม ๒
สพฐ. สกอ.
นาผลการใช้สื่อดิจิทลั และ
สอศ. สช. กศน.
นวัตกรรมทีไ่ ด้รับมาประมวล
กสทช. มูลนิธิ

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๒๒๖

งบประมาณ สื่อดิจิทัลและนวัตกรรม
แผ่นดิน ทีม่ ีอยู่ทั่วไป ได้รับการ
ประมวลและนามาผูก

๑๐

เป้ำหมำย

งบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนา
แผ่นดิน สื่อดิจิทัลและนวัตกรรม
ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ใน
การสนับสนุนการปฏิรูป
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัล :
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ

แหล่งเงิน

๐.๕

ล้ำนบำท

วงเงิน

มีโครงสร้างพื้นฐาน
ของแพลตฟอร์มการ
เรียนรูด้ ้วยดิจิทัล

มีข้อเสนอการนาสื่อ
ดิจิทัลและนวัตกรรม
ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรปู การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูด้ ้วยดิจิทัลแห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
และดาเนินการผูกรวมและ
ทางไกลผ่าน
นามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดาวเทียม และ
ของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
หน่วยงานที่
ดิจิทัล
เกี่ยวข้อง
วิธีกำร
๑) จัดตั้งคณะกรรมการ โดยมี
ผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วม
ดาเนินการ และให้ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของแพลตฟอร์มฯ
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
สมบูรณ์ของแพลตฟอร์มฯ
และทดลองใช้ก่อนประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ
กิจกรรม ๓ ขยายเครือข่าย
สพฐ. สป. สกอ.
แพลตฟอร์มการเรียนรูด้ ้วย
สช. กศน. และ
ดิจิทัลโดยการสร้างความ
หน่วยงาน
ร่วมมือของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง (PPP)

๒๒๗

๓๐

ล้ำนบำท

รวมเพื่อนามาพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัล

เป้ำหมำย

งบประมาณ ผู้เรียน ครู และคนทุก
แผ่นดิน ช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากร
การเรียนรู้ และสื่อการ
จัดการเรียนการสอน
รูปแบบต่างๆ ที่มี
คุณภาพสูง ผ่าน
แพลตฟอร์มการเรียนรู้

แหล่งเงิน

วงเงิน

มีแพลตฟอร์มการ
เรียนรูด้ ้วยดิจิทัลที่
เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในลักษณะ Social
Enterprise และคน
ทุกช่วงวัยนาไปใช้

ตัวชีวัด
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วิธีกำร
๑) สร้างรูปแบบการขยายผล
โดยสร้างกลไกความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ความร่วมมือจากภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจมาร่วม
สนับสนุนการดาเนินงาน

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรปู การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูด้ ้วยดิจิทัลแห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๒๘

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน

ตัวชีวัด
อย่างแพร่หลาย เกิด
เครือข่ายทั่วประเทศ
และนาไปสู่การ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน
ไทยไปสู่สากล

เป้ำหมำย
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติได้
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
รวมทั้งได้รับการชี้แนะ
(Coaching) และแนะ
แนว (Consulting) ให้
สามารถพัฒนาได้อย่าง
เต็มศักยภาพตามความ
ถนัดและความสนใจจน
สามารถประกอบอาชีพ
และดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างยั่งยืน
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรปู การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูด้ ้วยดิจิทัลแห่งชาติ
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๒) ติดตาม ประเมินผล
ทบทวน ปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพในการ
รับการเปลี่ยนแปลงและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทย

๒๒๙

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๒๓๐
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Big Data for Education)
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดทา
ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา
เป้ำหมำยเร่งด่วน
๑) มีข้อเสนอของการบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยปรับย้าย ถ่ายโอน
ควบรวมและปรับปรุงหน่วยงานที่มีหน้าที่อยู่เดิม
๒) มีข้อเสนอและแผนปฏิบัติการระบบบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เป้ำหมำยระยะสัน
๑) มีการดาเนินการเพื่อให้เกิดศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา (ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และสามารถดาเนินการได้ภายใน ๒ ปี)
๒) มีระบบบูรณาการข้อมูลรายบุคคล ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ผู้เรียน ๒) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ๓) สถานศึกษา ๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา (อาทิ สทศ.
สมศ.)
๓) มีระบบข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
และกระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ทุ ก ระบบการศึ ก ษา สามารถใช้ ป ระกอบการจั ด สรร
งบประมาณด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุม การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระบบ
เป้ำหมำยระยะกลำง - ระยะยำว
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
๓. ตัวชีวัด
ร้อยละความสาเร็จของฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑) ฐานข้อมูลรายบุคคล นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน
๒.๒) ฐานข้อมูลรายบุคคล ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๓) ฐานข้อมูลรายบุคคลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอื่น
๒.๔) ฐานข้อมูลทะเบียนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
๒.๕) ฐานข้อมูลรายบุคคลผู้สาเร็จการศึกษา
๒.๖) ฐานข้อมูลหลักสูตร
๒.๗) ฐานข้อมูลด้านงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๒๓๑
๒.๘) ฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
๒.๙) ฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษา
๒.๑๐) ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๒.๑๑) ฐานข้อมูลแผนงานโครงการและงบประมาณการศึกษา
๒.๑๒) ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการศึกษา
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ๑,๐๐๑.๕ ล้านบาท
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วิธีกำร
๑) ศึกษาวิจัยระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา (Education
Management
Information System
: EMIS)
2) จัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารการศึกษา
(EMIS) รายบุคคลที่อ้างอิง
จากเลขบัตรประจาตัว

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
ล้ำนบำท แหล่งเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
ศธ. (สกศ.
๑,๐๐0 งบประมาณ ระบบข้อมูล
จัดทาระบบข้อมูลและ
สพฐ. สป. สอศ.
แผ่นดิน และสารสนเทศ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
สช.) กทม. วธ.
เพื่อการศึกษา
(Big Data In Education)
มท. สธ. กก.
ตร. พม. ดท.
กห.

๕. ขันตอนกำรดำเนินกำร

๒๓๒

ร้อยละความสาเร็จของ
ฐานข้อมูลกลางรายบุคคล
ได้แก่
๑) ผู้เรียน
๒) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๓) สถานศึกษา
๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ทุกระดับการศึกษาและทุก
ระบบการศึกษา

ตัวชีวัด
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ประชาชน 13 หลัก ที่เป็น
รูปแบบเดียวกันของทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษา
ทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ข้อมูล (Education Data
Quality Assessment) ที่
สามารถใช้ในการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนการ
นาเสนอสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนด้านการศึกษา
๓) วิพากษ์ระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหาร
การศึกษา จากผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมูลสาร
สารสนเทศ ทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ

๒๓๓

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด
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แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
ลานบาท แหลงเงิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๔) ปรับปรุงและทดสอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารการศึกษาแหงชาติ
ใหความเห็นชอบ และ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
อนุมัติในหลักการราง
กฎหมาย เพื่อจะไดนําเขา
กระบวนการพิจารณาของ
นิติบัญญัติตอไป
๕) บังคับใชระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหาร
การศึกษา
๖) สวนราชการที่จดั
การศึกษาสงมอบขอมูลที่
เกี่ยวของกับการศึกษาแก
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาแหงชาติ ตาม
กฎหมายที่กําหนด
กิจกรรม 2
ศธ. (สกศ.
๑.๕
งบประมาณ ประกาศ
จัดทํากฎหมายการบริหาร
สพฐ. สป. สอศ.
แผนดิน กฏหมายการ
ขอมูลและสารสนเทศ
สช.) กทม. วธ.
บริหารขอมูล
ทางการศึกษา
มท. สธ. กก.

๒๓๔

รอยละความสําเร็จของการ
จัดทํากฎหมายการบริหาร
ขอมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
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วิธีกำร
1) ยก (ร่าง) กฎหมายการ
บริหารข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อให้หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่มีอานาจในการ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๓๕

ตร. พม. ดท.
กห.

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน

ตัวชีวัด

และสารสนเทศ ๑) ประกาศคณะกรรมการ
ทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวทาง
ให้สถานศึกษารวบรวม เก็บ
รักษา ใช้ประโยชน์ ส่งมอบ
และรายงานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการศึกษาแก่
สานักงาน และหน่วยงาน
ของรัฐ
๒) ประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลในความ
ครอบครองของ
กระทรวงศึกษาธิการ

เป้ำหมำย
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
บริหารจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการ
เข้าถึงข้อมูลรายบุคคล ให้
สอดคล้องกับแนวทางที่
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติกาหนดไว้
2) รับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) กฎหมายเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศจากผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมูลและ
สารสนเทศ และปรับแก้
เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ ให้
ความเห็นชอบ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติใน
หลักการร่างกฎหมาย เพื่อ
จะได้นาเข้ากระบวนการ

๒๓๖

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

236

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
ระยะเวลำ (พ.ศ./ไตรมำส)
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
พิจารณาของนิติบญ
ั ญัติ
ต่อไป
3) จัดโครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อนา
อัตรากาลัง การถ่ายโอน
ควบรวมหรือปรับปรุง
หน่วยงานที่มีอยู่ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดและมีการ
บริหารจัดการเป็นอิสระใน
กากับของ
คณะกรรมการนโยบายฯ

๒๓๗

ผู้รับผิดชอบ
ล้ำนบำท

แหล่งเงิน

วงเงิน
เป้ำหมำย

ตัวชีวัด

๒๓๘
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๗.๓ : กำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้ำนควำมฉลำดรู้
ดิจิทัล (digital literacy) ควำมฉลำดรู้สำรสนเทศ (information literacy)
ควำมฉลำดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อกำรรู้วิธีกำรเรียนรู้ (learning how
to learn) ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนกำรมีพฤติก รรมที่สะท้อนกำรรู้
กติกำ มำรยำท จริยธรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต
๑. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เป้ำหมำยรวม
คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและระบบดิจิทัลได้
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
เป้ำหมำยเร่งด่วน
มีการจัดทาข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
เป้ำหมำยระยะสัน
ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก
อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ครอบคลุมการเข้าถึง ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การตีความ การประเมินคุณค่า ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเลือกรับและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อ ข่าวสาร และสื่อสาร
อย่ า งเป็ น ผู้ รู้ เท่ า ทั น ตนเอง โดยค าถึ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ อื่ น และสั ง คมโดยรวม รวมทั้ ง สามารถใช้ป ระโยชน์ จาก
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยคานึงถึงคุณ โทษและผลกระทบที่
จะเกิดต่อผู้อื่นและสังคม
เป้ำหมำยระยะกลำง-ยำว
คนไทยทุกช่วงวัยมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก
๒. กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะสั้น
ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะกลาง-ระยะยาว
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี
๓. ตัวชีวัด
ร้อยละของคนไทยมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมากเหมาะสมสาหรับ
แต่ละช่วงวัย
๔. วงเงินและแหล่งเงิน
วงเงิน ๑๓๖.๒ ล้านบาท หรือเป็นไปตามความจาเป็นเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
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แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๓ : การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส ื่อ (media
literacy) เพื่อการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีส่ ะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเกีย่ วกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
ลาน
แหลงเงิน
บาท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรม ๑
ศธ. (สกศ.
๒.๒
งบประมาณ มีขอเสนอวาดวย การจัดทํา
การจัดทําขอเสนอวาดวยการ
กศน. สพฐ.)
แผนดิน
การเสริมสราง
ขอเสนอฯ
เสริมสรางสมรรถนะดาน
ดท. สพร.
ทักษะการรูดจิ ิทัล แลวเสร็จ
ดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของ
สพรอ. สวทช.
และการรูเทาทัน
ประชาชน
กสทช. ก.ป.ส.
สื่อของประชาชน
วิธีการ
๑) กําหนดสมรรถนะดาน
ดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ
(Digital and media literacy)
ที่ปรับตามความจําเปนใน
แตละชวงวัยที่เหมาะสม
๒) ยกรางขอเสนอวาดวยการ
เสริ ม สร า งสมรรถนะด า น
ดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของ
ประชาชน
กิจกรรม ๒ มีการเสริมสราง
ศธ. (สกศ.
๖๗
งบประมาณ มีการบูรณาการ
สมรรถนะดานดิจิทัลและการ
กศน. สพฐ.)
แผนดิน
หนวยงานที่
รูเทาทันสื่อ
ดท. สพร.
เกี่ยวของในการ
สพรอ. สวทช.
เสริมสราง
กสทช. ก.ป.ส.
สมรรถนะ

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ

๒๓๙
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แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๓ : การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส ื่อ (media
literacy) เพื่อการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีส่ ะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเกีย่ วกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
ลาน
แหลงเงิน
บาท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ดานดิจิทัลและ
การรูเทาทันสื่อ
วิธีการ
๑) กําหนดแผนการเสริมสราง
สมรรถนะฯ (Roadmap)
๒) รวบรวมสื่อ เกี่ยวกับ
สมรรถนะดานดิจิทัล และ
การรูเทาทันสื่อที่มีอยู โดยเนน
ทางดานการใชประโยชน
แยกแยะสื่อปลอม และการ
รับมือ/ปองกันตัวจากภัยที่
อาจเกิดขึ้น
๓) จัดทําคูมือความรูเกี่ยวกับ
สมรรถนะดานดิจิทัลและการ
รูเทาทันสื่อ สําหรับผูปกครอง
นักเรียน วัยทํางาน ผูส ูงอายุ
๔) จัดการรณรงค
ประชาสัมพันธผานสื่อ
ออนไลน และออฟไลน ให
เขาถึงประชาชนในทุกกลุม

๒๔๐
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แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๓ : การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส ื่อ (media
literacy) เพื่อการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีส่ ะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเกีย่ วกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
ลาน
แหลงเงิน
บาท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๕) พัฒนาแอพลิเคชั่นที่
สามารถใหความรู และพัฒนา
ทักษะดิจิทัลใหกับผูปกครอง
และครูไดอยางตอเนื่อง
๖) ดําเนินงานรวมกันกับศูนย
การเรียน และศูนยดิจิทลั
ชุมชน ในการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลใหกับประชาชน เนน
กลุมผูส ูงอายุ
กิจกรรม ๓ มีการประเมิน
ศธ. (สกศ.
๖๗
งบประมาณ ประชาชนในวัย รอยละ ๖๐ ของ
สมรรถนะดานดิจิทัลและการ
กศน. สพฐ.)
แผนดิน
เรียนและ
ประชาชนในวัย
รูเทาทันสื่อของคนไทย
ดท. สพร.
ผูสูงอายุมรี ะดับ เรียนและผูส ูงอายุ
สพรอ. สวทช.
สมรรถนะดาน
มีระดับสมรรถนะ
กสทช. ก.ป.ส.
ดิจิทัลและการ
ดานดิจิทัลและ
รูเทาทันสื่ออยูใน การรูเทาทันสื่ออยู
ระดับดีมาก
ในระดับดีมาก
วิธีการ
๑) จัดทําแบบประเมินและ
คูมือการประเมินระดับ
สมรรถนะดานดิจิทัลและการ
รูเทาทันสื่อของคนไทย ที่มี

๒๔๑
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แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
เรื่องที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทลั
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗.๓ : การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูส ื่อ (media
literacy) เพื่อการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมทีส่ ะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเกีย่ วกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
วงเงิน
กิจกรรม
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
ลาน
แหลงเงิน
บาท
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
รูปแบบหลากหลาย สามารถ
เขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา เชน
การตอบคําถาม Q&A ผาน
QR Code ตามปายรถเมล
หรือ รถไฟฟา เกมวัด
สมรรถนะออนไลน เปนตน
โดยบรรจุหรือใชแอปพลิเคชั่น
ในกิจกรรม ๒ วิธีการที่ ๕ เปน
เครื่องมือ
๒) นํ า ร อ งการประเมิ น ระดั บ
สมรรถนะดานดิจิทัล และการ
รูเทาทันสื่อของคนไทยแต ล ะ
ช ว งวั ย และทบทวนแก ไ ข
ปรับปรุง
๓) ประเมินระดับสมรรถนะ
ดานดิจิทัลและการรูเ ทาทันสื่อ
ของคนไทยทุกชวงวัย เปน
ระยะ

๒๔๒

๒๔๒
ก.ค.ศ.
ก.ป.ส.
ก.พ.
กก.
กค.
กยศ.
กศจ.
กศน.
กสทช.
กสศ.
กอปศ.
ดศ.
ตร.
พม.
มท.
รง.
วท.
วธ.
ศธ.
สกศ.
สกสค.
สกอ.
สคช.
สคบศ.
สงป.
สช.
สทศ.
สธ.
สป.
สปสช.
สพฐ.
สพร.
สพรอ.
สมศ.
สสวท.
สสส.
สอศ.
อก.
อปท.

อภิธานศัพท
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการคลัง
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม
องคกรปกครองทองถิ่น
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รำยชื่อคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
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