รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)

โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป้าหมาย
ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
สถานการณ์
ปัจจุบันระบบการศึกษาไทยยังมีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ความ
เลื่อมล้าทางการศึกษาสูง การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ การกากับดูแลและการบริหาร
จัดการระบบการศึกษาของภาครัฐยังเป็นอุ ปสรรคสาคัญต่อการดาเนินการให้มีประสิทธิผล รวมทั้งระบบ
การศึกษาของไทยยังเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังไม่
สอดคล้องและตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม กาลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตและอาชีพการงานของประชาชน
ไทยในอนาคต
กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ได้กาหนดให้จัดทาหรือปรับปรุงกฎหมาย จานวน ๗ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดทาแล้วเสร็จ ๔ ฉบับ
ได้แก่ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ.
๒๕๖๒ นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ คือ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ

ด้านการศึกษา - ๑

กิจกรรมที่มีความคืบหน้า
ในรอบเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๒
การพัฒนาการ
เรียนรู้

๑๒
การพัฒนาการ
เรียนรู้

ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา
๓
ได้ รั บการฝึ กอบรมให้ มี ความรู้ ค วาม ด้านการการพัฒนา
เข้ าใจและความสามารถในการจั ดการ
และเสริมสร้าง
เรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุค ศักยภาพทรัพยากร
ใหม่ เก่ งวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
มนุษย์
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์
และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้
อย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้แนวคิด
เชิงคานวณในการแห้ ไขปั ญหาที่พบใน
ชี วิ ต จริ งได้ อย่ างเป็ นขั้ น ตอน ใช้

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เด็ กและเยาวชนยากจนพิ เศษ ขาดทุ น
๓
ทรั พย์ หรื อด้ อยโอกาส รวมถึ งครู ใน ด้านการการพัฒนา
พื้ นที่ ห่ างไกล ที่ ได้ รั บผลกระทบจาก
และเสริมสร้าง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อ ศักยภาพทรัพยากร
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้รับ
มนุษย์
การช่ วยเหลื อ และลดความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึกษา

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

หมายเหตุ : * ความเชื่อมโยงของเรื่องและประเด็นปฏิรูปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการศึกษา - ๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ปที่ ๓ การ คณะกรรมการบริ หารกองทุ นเพื่ อความเสมอภาคทาง
ปฏิ รู ป เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มลาทาง การศึ กษา (กสศ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ งานฯ
การศึกษา : การดาเนินการเพื่อลด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุ มครั้ งที่
ความเหลื่อมลาทางการศึกษา
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีโครงการ
ภายใต้แผนงานส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
แผนงานเสริ มสร้ างรากฐานเด็ กปฐมวั ยเพื่ อพร้ อมเข้ าสู่
โรงเรี ยน แผนงานสร้ างครู รุ่ นใหม่ ส าหรั บพื้ นที่ ห่ างไกล
และแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กและเยาวชนที่ยากจน
และด้ อยโอกาส ที่ ได้ รั บผลกระทบจากสถานการณ์ การ
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ กสศ.
เรื่ องและประเด็ น ปฏิ รู ปที่ ๕ การ การพั ฒนาครู ในการจั ดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก และการวั ด
ปฏิ รู ปการจั ดการเรี ยนการสอนเพื่ อ ประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทังการพัฒนาความรู้
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ และสมรรถนะด้ านเนือหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์ การ
ที่ ๒๑ : การปรั บหลั กสู ตรพร้ อม สอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการ
กระบวนการจั ดการเรี ยนการสอน สอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้าน
และการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาการ บทบาทของครูในยุคใหม่ โดยสานักวิชาการและมาตรฐาน
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาโครงการ “การขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ (Computing science)”
ได้ แก่ (๑) จั ดท าหลั กสู ตรเพื่อพั ฒนาครู และบุ คลากร

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

ความเชื่อมโยง*

รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตร ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
ในรอบเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๒๐๑๐๑
คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

๑๒๐๑๐๑
คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ทางการศึกษาจานวน ๙ หลักสูตร (๒) อบรมศึกษานิเทศก์
หลักสูตรการให้คาปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณสาหรับศึกษานิเทศก์ (Coding Mentor) ๕ ภูมิภาค
ได้ศึกษานิ เทศก์เข้ ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ จานวน
๔๕๐ คน และ (๓) พั ฒนาหลักสูตรวิทยาการค านวณ
สาหรับครูจานวน ๕ หลักสูตรเป็นระบบออนไลน์เพื่อรับมือ
กับสถานการณ์ COVID – ๑๙ ได้ร่างหลักสูตรพัฒนาครู
ระบบออนไลน์จานวน ๕ หลักสูตร
คณะรั ฐมนตรี มี มติ เมื่ อวั นที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
อนุ มั ติ แต่ งตั้ งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในคณะกรรมการ
นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จานวน ๘ คน ซึ่งเป็นการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
พื้ นที่ นวั ตกรรมการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การเสนอ เพื่ อให้ การ
กาหนดนโยบายและกฎระเบียบที่มีความคล่องตัวและเอื้อ
ต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
ของโรงเรียน

กิจกรรมที่มีความคืบหน้า
ในรอบเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ชาติ

สถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะ
๓
มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านการการพัฒนา
ในแต่ละพื้นทีใ่ ห้มีความสอดคล้องกับอัต
และเสริมสร้าง
ลักษณ์ และความต้องการของชุมชนและ ศักยภาพทรัพยากร
พื้นที่มากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเศรษฐกิ จ
มนุษย์
ฐานความรู้ ซึ่ งจะท าให้ ผู้ เรี ยนสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในพื้นที่เขาตนเองได้อย่างมี
ความสุข

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
การเรียนรู้การทางาน รวมถึงสามารถใช้
เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีจริยธรรม
เป็นพื้ นฐานไปสู่การสร้างสร้างนั กวิจั ย
และนวัตกร เพื่อเป็ นรากฐานการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนาประเทศ
ไปสู่การพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

๑๒
การพัฒนาการ
เรียนรู้

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ : * ความเชื่อมโยงของเรื่องและประเด็นปฏิรูปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการศึกษา - ๓

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การปรับ
โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานในระบบ
การศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรั บปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอน :
พืนที่นวัตกรรมการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

ความเชื่อมโยง*

๑๒๐๑๐๑
คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

X

X

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๔ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ....

X

๒ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....

๒๕๖๕

๒๕๖๓

X

X

X

ด้านการศึกษา - ๔

- คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมประชาสัมพันธ์

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
พระราชบัญญัติกองทุน
ลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนา
เพื่อความเสมอภาคทาง
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ

เพื่อให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและ
ดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วง
รอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
คุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
ไม่มีร่าง
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๓
X
- กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็น
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ และแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในอนาคต

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

X

๒๕๖๒

X

มีร่าง

X

ไม่มีร่าง

การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
๗ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒
X

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๕ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒

สาระสาคัญของกฎหมาย

พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ

ด้านการศึกษา - ๕

- กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนา พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่องในการกระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
- สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
คุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า รวมทั้งมี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
การขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น

- คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม
นานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ
ทางวิชาการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑๒. ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา - ๖

กิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป
๑. การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา ๑) เด็กในช่วงก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) ทุกคนได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
ปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
๒. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการ แรงงานมีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ และน้าไปสู่การจ้างงาน
๓. การปรั บ เปลี่ ย นโฉมการจั ด การเรี ย นการสอนใน เพิ่มก้าลังคนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. การปฏิรูปการจัดการเรียนการรู้
๑) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด้ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
๒) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ) ด้านการจัดการเรียนรู้ (ประกอบด้วย
ด้านหลักสูตรและการน้าหลักสูตรไปใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและ
การใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ มีความศรัทธาในวิชาชีพ และมีความเป็นครู)
๓) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ) ในการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา มีภาวะผู้น้าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและ
สร้างขวัญก้าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกับบุคคลในหน่วยงานและชุมชน
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน)
๕. การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล
ศึกษาที่มีคุณภาพ
๖. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
มีการสร้างมาตรฐาน บริหารจัดการ และบูรณาการเชื่อมโยงระบบและกลไกข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
เพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
การศึกษาของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ก้าหนดนโยบาย และการ
วางแผนการศึกษาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑๒. ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา - ๗

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
ปั จจุ บั นกระทรวงศึ กษำธิ กำรและหน่ วยงำนที่ จั ดกำรศึ กษำได้ ให้
ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ผู้ด้อยโอกำสและผู้มี
ควำมจำเป็นพิเศษ ทั้งด้ำนกำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อกำรเรียน
กำรสอนที่สอดคล้องกับควำมจำเป็นพิเศษของกลุ่มเป้ำหมำย อำทิ ผู้
พิกำรทำงสำยตำ ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน รวมถึงเด็กยำกจน นอกจำกนี้
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ยังได้ดำเนินกำรสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำ และค้นหำเด็กตกหล่น เพื่อให้มีโอกำสทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้สำมำรถใช้ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ และยกระดับคุณภำพ
ชี วิ ตต่ อไป อย่ ำงไรก็ ดี ในกำรปรั บปรุ งแผนกำรปฏิ รู ปประเทศด้ ำน
กำรศึกษำ ยังมุ่งลดควำมเหลื่อมล้ำให้แก่เด็กตกหล่นให้มีโอกำสเข้ำถึง
กำรศึกษำอย่ำงน้อยกำรศึกษำภำคบังคับหรือให้ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
อำชีพ รวมถึง กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยเฉพำะเด็นปฐมวัย ซึ่ง
เป็นฐำนสำคัญในกำรพัฒนำและส่งต่อกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น ทั้ง
กำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กเล็ก กำรพัฒนำอำสำสมัคร ผู้ดูแล
และครูเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะ ควำมรู้ในกำรพัฒนำตำมหลักกำรและ
มำตรฐำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
๒. กำรปรับโครงสร้ำงใหม่ไม่มีควำมเหมำะสม มีควำมซับซ้อน เพิ่ม ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ กำหนดให้ดำเนินกำรจัดทำ
ควำมยุ่งยำกในกำรบริหำรจัดกำร และแนวคิดในกำรบรรจุครูโดยไม่ กฎหมำยด้ ำนกำรศึ กษำแห่งชำติ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอิ สระเพื่อกำร
จำเป็นต้องได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพนั้น ไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง ปฏิรูปกำรศึกษำได้เสนอร่ำงพระรำชกำหนดกำรศึกษำแห่งชำติ เพื่อเข้ำ
ขอเสนอให้มีกำรทบทวน
สู่ กำรพิ จำรณำของคณะรั ฐมนตรี โดยคณะรั ฐมนตรี มี มติ เมื่ อวั นที่
๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ให้ ชะลอกำรด ำเนิ นกำรร่ ำงพระรำชก ำหนด
กำรศึ กษำแห่งชำติ พ.ศ. .... ของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรู ป
กำรศึกษำ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว และ
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำรับร่ำงพระรำชกำหนดดังกล่ำวไป
พิจำรณำทบทวนเหตุควำมจำเป็นที่ต้องตรำเป็นพระรำชกำหนด และให้
รั บ ควำมเห็ น ของกลุ่ ม องค์ ก รวิ ช ำชี พ ครู ต่ ำ ง ๆ เกี่ ย วกั บ ร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ควรส่งเสริมกำรศึกษำให้
เข้ำถึงกำรขำดแคลนทุนทรัพย์ เด็กชำยขอบ ชนบท และเด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษและบกพร่องทำงกำย ให้มีทักษะทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของรัฐสภา

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรปฏิรูป
ระบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
โดยรวมของประเทศโดย
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำย
ลำดับรอง

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำรปฏิรูป
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำร
ศึกษำ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม

ด้านการศึกษา - ๘

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำเสร็จแล้วไปยังประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
โดยเห็นว่ำ (๑) ไม่ควรเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ”
เป็น “ครูใหญ่” (๒) ให้ยกเลิกตำแหน่ง “ผู้ช่วยครูใหญ่” และให้เป็น
“รองผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ กษำ” ดั งเดิ ม (๓) ไม่ ควรเปลี่ ยนค ำว่ ำ
“ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู” เป็น “ใบรับรองควำมเป็นครู” (๔)
ควรเปิ ดโอกำสให้ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยได้ แสดงควำมคิ ดเห็ นในกำรแก้ ไข
กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ และ (๕) ควรชะลอร่ ำ ง
พระรำชบั ญญัติ ดังกล่ำวจนกว่ ำจะมีรัฐสภำชุดใหม่ ไปพิจำรณำด้วย
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก่อนเสนอรัฐสภำต่อไป

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป

