รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)

โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูประบบการศึกษา
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลาดับ
รอง (๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (๓) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา (๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ (๕)
การปฏิ รู ป การจั ด การเรี ยนการสอนเพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (๖) การปรั บ
โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่ อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา และ (๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการศึกษา
๑. ยกเครื่องระบบกำรศึกษำโดยกำรบังคับใช้
ร่ำงพ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ รวมถึง
กฎหมำยสำคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ได้แก่
ร่ำงพ.ร.บ.กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่ำง
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. .... ร่ำง
พ.ร.บ.กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... และกำรจัดตั้ง
สถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ
สถานะการดาเนินงาน
๑. คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒
เห็นชอบตำมที่รองนำยกรัฐมนตรี
(นำยวิษณุ เครืองำม) เสนอว่ำ ร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมำย
ปฏิรปู ประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็น
กฎหมำยแม่บทในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และ
แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ในอนำคต โดยมีควำมเชื่อมโยงกับร่ำง
พ.ร.บ.เกีย่ วกับกำรจัดตั้งกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติแล้ว จึงเป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มคี วำมจำเป็นรีบด่วนที่จะต้อง
ตรำเป็นพระรำชกำหนดตำมมำตรำ ๑๗๒
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
โดยให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับร่ำงพระรำชกำหนดดังกล่ำวไป
พิจำรณำทบทวนเหตุควำมจำเป็นทีต่ ้อง
ตรำเป็นพระรำชกำหนด และให้รับ
ควำมเห็นของกลุม่ องค์กรวิชำชีพครู
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับร่ำงพ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. .... ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ
เสร็จแล้วไปยังประธำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ โดยเห็นว่ำ (๑) ไม่ควรเปลีย่ น

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำและบังคับใช้ร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมำยสำคัญ
อื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญใน
กำรปฏิรปู กำรศึกษำ ได้แก่ ร่ำงพ.ร.บ.กำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. .... ร่ำงพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
พ.ศ. .... ร่ำงพ.ร.บ.กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... และกำร
จัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
ชื่อตำแหน่ง “ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ”
เป็น “ครูใหญ่” (๒) ให้ยกเลิกตำแหน่ง
“ผู้ช่วยครูใหญ่” และให้เป็น “รอง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ” ดังเดิม (๓) ไม่
ควรเปลีย่ นคำว่ำ “ใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพครู” เป็น “ใบรับรองควำมเป็น
ครู” (๔) ควรเปิดโอกำสให้ผู้มสี ่วนได้เสีย
ได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรแก้ไข
กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ และ
(๕) ควรชะลอร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำวจนกว่ำ
จะมีรัฐสภำชุดใหม่ ไปพิจำรณำด้วยแล้ว
เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก่อนเสนอ
รัฐสภำต่อไป
๒. วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
กับแผนต่ำงๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ ดังนี้ ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทในด้ำนที่
เกี่ยวข้อง คือ ด้ำนกำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมและวัฒนธรรม ด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และด้ำนกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ แผนกำรปฏิรปู ประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ และแผนกำรปฏิรปู
ประเทศด้ำนอื่น ๆ ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำ ร่ำง พ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. .... พ.ร.บ.กำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมกำรสภำกำรศึกษำด้ำน
นโยบำยกำรศึกษำและกลไกกำร
ขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ ในวันที่ ๒๐

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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สาระสาคัญ

๔.

๓.

๒. บุกเบิกนวัตกรรมของกำรจัดกำรศึกษำระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสถำนศึกษำให้มี ๑.
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือกำรจัดกำรระดับ
ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำร และระบบนิเวศ
พื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของกำร
ทีส่ นับสนุนกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
ยกระดับคุณภำพของกำรศึกษำ ผ่ำนกำร
ขับเคลื่อนเรื่องสถำนศึกษำที่มีควำมเป็นอิสระใน
๒.
กำรบริหำรจัดกำร และระบบนิเวศที่สนับสนุน
กำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สิงหำคม ๒๕๖๒ เพื่อปรับแก้ตำมควำม
คิดเห็นของทีป่ ระชุม และเสนอต่อที่
ประชุมสภำกำรศึกษำเพื่อพิจำรณำต่อไป
ดำเนินโครงกำรนวัตกรรมกำรศึกษำ ๖
จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีษะเกษ
กำญจนบุรี ระยอง สตูล และสำมจังหวัด
ชำยแดนใต้ (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส)
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำได้ร่วมเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
ตำม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
จำนวน ๔๑ โรงเรียน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ในกำรดำเนินงำนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ
สพฐ.มีร่ำงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ตำม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรนโยบำยพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ ปัจจุบัน ประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำยพืน้ ที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ (นำยกรัฐมนตรี)
มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
ครบทั้ง ๖ พื้นที่ พื้นที่ละ ๑ เล่ม รวม
จำนวน ๖ เล่ม ผลกำรดำเนินกำรพร้อม

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงศึกษำธิกำร
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สาระสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน

ถอดบทเรียนกำรดำเนินงำนพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำและจัดทำหนังสือ
เป็นหนังสือหลักกำรและแนวคิดกำร
พัฒนำพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
เผยแพร่ให้กับสถำนศึกษำนำร่องใน
พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำและ
หน่วยงำนต้นสังกัดนำไปใช้ประโยชน์
เรียบร้อย ปัจจุบันสพฐ.มีช่องทำงกำร
สื่อสำรขับเคลื่อนงำนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำผ่ำนเว็บไซต์
www.edusandbox.com และ
facebook.com/EducationSandbox
๓. นำเสนอแนวทำงกำรปรับหลักสูตรกำรจัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ ๑. มีกำรจัดทำ (ร่ำง) หลักสูตรกำรศึกษำขั้น
กำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนไปสู่
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสูห่ ลักสูตรฐำน
พื้นฐำน สำหรับผูเ้ รียนที่มคี วำมบกพร่อง
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ และรูปแบบกำรปรับ
สมรรถนะ และรูปแบบกำรปรับหลักสูตรในระดับชั้น
ทำงสติปญ
ั ญำ พุทธศักรำช ๒๕๖๒
หลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓
ประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ จัดตั้งสถำบันหลักสูตร และ ๒. มีกำรนำคณะครูและนักเรียน และ
จัดตั้งสถำบันหลักสูตร และกำรเรียนรู้แห่งชำติ กำรเรียนรู้แห่งชำติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ผู้เกีย่ วข้องเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์
เพื่อเป็นเสมือนศูนย์ควำมเป็นเลิศในกำรวิจัย
ในกำรวิจัย พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำร
นำนำชำติรำยกำร International
พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียน เรียนกำรสอน และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
Robotic Olympiad ๒๐๑๙ ณ ศูนย์
กำรสอน และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ สำหรับ สำหรับกำรจัดกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ
กำรค้ำเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธำนี / มีกำร
กำรจัดกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ
นำคณะครูและนักเรียน และผูเ้ กี่ยวข้อง
เข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์นำนำชำติ
รำยกำร World Robot Game (WRG)
๒๐๑๙ ณ ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต จ.
ปทุมธำนี / มีกำรนำคณะครูและ
นักเรียน และผูเ้ กี่ยวข้องเดินทำงไปจัด
แสดงและประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ทำงวิทยำศำสตร์ในเวทีระดับนำนำชำติ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สถำบันหลักสูตรและกำร
เรียนรู้

หน่วยงานรับผิดชอบ

123

๔. สร้ำง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้
แห่งชำติ” ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
นำควำมรู้ และวิธีกำรเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน
นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นห่ำงไกล

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ

สาระสาคัญ
ณ เมืองนิวเดลี สำธำรณรัฐอินเดีย และ
เมืองบันเติน สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
๓. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นำไปสู่กำรกำหนดทักษะสำคัญสำหรับ
เด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีควำมสำคัญ ต่อ
กำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยให้มีควำมสอดคล้องและทันต่อ
กำรเปลีย่ นแปลงทุกด้ำน
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงมีนโยบำยให้มี
กำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดทำโครงกำร
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ
สมรรถนะของเด็ก ที่เชื่อมโยงกับ
มำตรฐำนคุณภำพเด็กปฐมวัย
คณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำดิจิทลั แพลตฟอร์ม
เพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Digital
Learning ) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ สำมำรถนำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำกำรศึกษำของชำติในด้ำนต่ำงๆ
เช่น ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงศึกษำธิกำร
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สาระสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน

สอดคล้องกับคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรจัดตั้ง
คณะอำนวยกำรโครงกำรพัฒนำดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ
(National Digital Learning Platform) โดยมี
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลำ เป็น
ประธำนกรรมกำร มีกำรสำรวจสื่อกำรเรียนรู้ที่
มีอยู่ภำยในหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร และคัดกรองแยก
ประเภทสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึง
ศึกษำกฎหมำยด้ำนลิขสิทธิ์สื่อ และคัดกรอง
สื่อที่สำมำรถเผยแพร่โดยปลอดลิขสิทธิ์ มี
กำรศึกษำรูปแบบโครงกำรจำกหน่วยงำนอื่นๆ
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน เพื่อเปรียบเทียบ
และวิเครำะห์ขอ้ ดี-ข้อเสีย แล้วนำมำปรับใช้
กับโครงกำร มีกำรจัดทำร่ำงโครงกำรซึ่งได้ระบุ
กำรดำเนินงำน และแผนกำรทำงำนของ
โครงกำรทั้งหมด และมีกำรจัดประชุมหำรือ
กับหน่วยงำนเอกชนเพื่อหำรือแนวทำงในกำร
ทำงำนร่วมกัน ปัจจุบันได้ทำกำรแต่งตั้งคณะ
ที่ปรึกษำและคณะทำงำนโครงกำรพัฒนำ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ
(National Digital Learning Platform) แล้ว
๕. จัดระบบกำรผลิตครูให้มีคณ
ุ ภำพและ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งกองทุนหรือแผนงำนเพื่อ
๑. มีกำรดำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพ
สมรรถนะควำมเป็นครู ผ่ำนกำรจัดตั้งกองทุน
กำรผลิตและพัฒนำครู สำหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนำ
กำรผลิตและพัฒนำครู อำจำรย์และ
หรือแผนงำนเพื่อกำรผลิตและพัฒนำครู สำหรับ บัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตำมควำมจำเป็นของประเทศ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อตอบโจทย์
ครูรุ่นใหม่ และพัฒนำบัณฑิตครูทมี่ ีอยู่ ให้ตรง
กำรพัฒนำประเทศ ได้ดำเนินกำรเป็นไป
ตำมควำมจำเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้น
ตำมแผนงำนของโครงกำร และ
ครูปฐมวัย และครูประถมศึกษำ สำหรับท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สำนักงำนกองทุนเพื่อควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
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๖. ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรศึกษำแห่งชำติ ตำมที่กำหนดไว้ในร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกหลัก
ในกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำร

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ขำดแคลน

วัตถุประสงค์ : เพือ่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรศึกษำแห่งชำติ ตำมที่กำหนดไว้ในร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกหลักใน
กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูป

สาระสาคัญ
และยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ในกำร
พัฒนำแนวทำงกำรผลิตครูเพื่ออนำคต
และกำรพัฒนำแนวทำงกำรปรับเปลีย่ น
มโนทัศน์กำรพัฒนำครูเพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรูแ้ ละสมรรถนะของนักเรียน และ
แนวทำงกำรผลิตและพัฒนำครู อำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มคี วำม
ชัดเจน ตอบสนองกำรพัฒนำประเทศ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และกำรขับเคลือ่ น
ประเทศไทยสูย่ ุค ๔.๐
๒. สพฐ. มีบทบำทในกำรพัฒนำและเตรียม
ตัวครูให้พร้อมทีจ่ ะรับภำรกิจที่สำคัญ
ดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี จึงได้จดั โครงกำร
พัฒนำครูหลักสูตร "ผู้นำในตัวฉัน" ขึน้
๓. มหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม จัดทำ
โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะครูไทยด้ำน
วิทยำกำรคำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยีในยุค ๔.๐ เพื่อพัฒนำผูเ้ รียน
ให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทกั ษะ
กำรคิดเชิงคำนวณซึ่งพัฒนำขึ้นมำจำก
กำรแก้ปญ
ั หำโดยกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้แก้ปญ
ั หำใน
ชีวิตจริง หรือนำไปพัฒนำนวัตกรรมของ
ตนเองต่อไปได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำวิเครำะห์ แนว
ทำงกำรปรับปรุง แก้ไข กฎหมำยกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ตำมคำสั่ง

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำแห่งชำติ
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โครงการ/กิจกรรม/
สาระสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ปฏิรูปกำรศึกษำให้เริม่ ดำเนินกำรได้ และมีควำม กำรศึกษำให้เริม่ ดำเนินกำรได้ และมีควำมต่อเนื่องใน สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ที่
ต่อเนื่องในระยะยำว
ระยะยำว
๑๓๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎำคม
๒๕๖๒ เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำข้อเสนอ
กำรแก้ไข ปรับปรุงพ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
๒๕๔๖ ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรฯ เพื่อประกอบกำร
จัดทำข้อเสนอต่อเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

X

X

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

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

X

๒ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....

๒๕๖๕

๒๕๖๓

X

X

X

- ด้านการศึกษา 1 -

- 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
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X

๒๕๖๒

X

ไม่มีร่าง

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

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....

X

มีร่าง

สาระสาคัญของกฎหมาย

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

หมายเหตุ

- ด้านการศึกษา 2 -

- 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 เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

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

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒ เห็นชอบตำมที่รองนำยกรัฐมนตรี
(นำยวิษณุ เครืองำม) เสนอว่ำ ร่ำง พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
เป็นกฎหมำยปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกฎหมำยแม่บทในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย และแนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต
โดยมีควำมเชื่อมโยงกับร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติแล้ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนในกำร
ดำเนินกำร
๒) ขอทรำบควำมคืบหน้ำในกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม มีกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมสำหรับ
(Inclusive education)
เด็กพิกำรและเด็กที่ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และอยู่ระหว่ำงกำรจัดพิมพ์
รำยงำน
๓) เสนอแนะให้มีกรอบแนวทำงกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ
ประเด็นดังกล่ำว ถูกระบุไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำแล้ว
ได้แก่
ได้แก่ (๑) กำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็กก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ ได้ถูกระบุไว้ใน
(๑) กำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็กก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(๒) กำรดำเนินกำรตรำกฎหมำยจัดตั้งกองทุน ให้แล้ว
(๒) กำรดำเนินกำรตรำกฎหมำยจัดตั้งกองทุน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปี ได้ถูก
เสร็จภำยใน ๑ ปี
ระบุไว้ในประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
(๓) มีระบบกลไกในกำรผลิต และคัดกรองผู้ประกอบ
ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรจัดตั้งสำนักงำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำเป็น
อำชีพครูและอำจำรย์
ที่เรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่ำนมำ (๓) มีระบบกลไกในกำรผลิต และคัดกรองผู้
(๔) ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้สำมำรถเรียนได้ตำม
ประกอบอำชีพครูและอำจำรย์ ได้ถูกระบุไว้ใน ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ กำร
ควำมถนัด
ปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและ
อำจำรย์ และ (๔) ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้สำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด
ได้ถูกระบุไว้ใน ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) ควรเร่งรัดให้มีกำรออกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับใหม่ตำมนัย มำตรำ ๕๔ และ มำตรำ ๒๕๘
จ. ในรัฐธรรมนูญฯ เพื่อที่จะสำมำรถออกกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สอดคล้องได้

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำร
ปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓
กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อม
ล้ำทำงกำรศึกษำ
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔
กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำร
ผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้
ประกอบวิชำชีพครูและ
อำจำรย์
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕
กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำย
ลำดับรอง

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา

130

๕. จัดระบบกำรผลิตครูให้มีคุณภำพและสมรรถนะควำมเป็นครู ผ่ำนกำรจัดตั้ง
กองทุนหรือแผนงำนเพื่อกำรผลิตและพัฒนำครู สำหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนำ
บัณฑิตครู ที่มี อยู่ ให้ตรงตำมควำมจ ำเป็ นของประเทศในระยะแรกเน้นครู
ปฐมวัย และครูประถมศึกษำ สำหรับท้องถิ่นขำดแคลน
๖. ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ ตำมที่กำหนดไว้ใน
ร่ำงพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ เพื่อเป็ นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้เริ่มดำเนินกำรได้
และมีควำมต่อเนื่องในระยะยำว

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. ยกเครื่ องระบบกำรศึ กษำโดยกำรบั งคั บใช้ ร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรศึ กษำ
๑๒. กำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมำยสำคัญอื่นที่เสนอโดย คณะกรรมกำรอิสระ
(ข้อเสนอเบื้องต้นของสำนักงำนฯ
เพื่อปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ได้แก่
เนื่องจำกคณะกรรมกำรที่
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติพื้นที่
เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำอยู่
นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... และ
ระหว่ำงกำรพิจำรณำแต่งตั้ง)
กำรจัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ
๒. บุกเบิกนวัตกรรมของกำรจัดกำรศึกษำระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือกำร
จัดกำรระดับพื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรยกระดับคุณภำพของ
กำรศึ กษำ ผ่ ำนกำรขั บเคลื่ อนเรื่ องสถำนศึ กษำที่ มี ควำมเป็ นอิ สระในกำร
บริหำรจัดกำร และระบบนิเวศทีส่ นับสนุนกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
๓. นำเสนอแนวทำงกำรปรั บหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้ น
พื้นฐำนไปสู่หลักสูตรฐำนสมรรถนะ และรูปแบบกำรปรับหลักสูตรในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ จัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติเพื่อเป็น
เสมือนศูนย์ควำมเป็นเลิศในกำรวิจัย พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ส ำหรั บกำรจัดกำรศึกษำใน
ระดับต่ำง
๔. สร้ ำง “ดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มเพื่ อกำรเรี ยนรู้ แห่ งชำติ ” ใช้ ประโยชน์ จำก
เทคโนโลยีดิจิทัล นำควำมรู้ และวิธีกำรเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครู
ทั่วประเทศ โดยเฉพำะในท้องถิ่นห่ำงไกล

ประชำชนมี ระบบดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มเพื่ อกำรเรี ยนรู้ แห่ งชำติ (National Digital
Learning Platform) สำหรับกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพ เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่ำงไกล หรือผู้ด้อยโอกำส หรือผู้ ที่มีควำม
จำเป็นพิเศษ
ประเทศไทยมีแผนกำรผลิตและพัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของประเทศ (demandside-financing) ที่สำมำรถคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม สนับสนุนทุนกำรศึกษำ
คัดเลือกสถำบันกำรศึกษำที่มีคุณภำพในกำรผลิตครู เพื่อให้ผู้รับทุนเข้ำศึกษำได้รับกำร
พัฒนำเป็นครูที่มีสมรรถนะตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ
มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ เพื่อเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้เริ่มดำเนินกำรได้ และมีควำมต่อเนื่องในระยะ
ยำว

ผู้เรียนทุกระดับได้รับกำรศึกษำในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ในรูปแบบกำร
เรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน

ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เหมำะสม สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ และควำมต้องกำรของชุมชนและพื้นที่

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
มีกฎหมำยและกฎระเบียบรองรับกำรดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

