รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)

โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
๒. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๗ ประเด็น โดยผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการแต่อาจไม่
บรรลุเป้าหมาย และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๑๒๐๑ การปฏิรปู ระบบการศึกษาและการ
เรียนรูโ้ ดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่ และกฎหมายลาดับรอง
๑๒๐๒ การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน
๑๒๐๓ การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
๑๒๐๔ การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต
คัดกรอง และพัฒนาผู้ ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์
๑๒๐๕ การปฏิรปู การจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๑๒๐๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา
๑๒๐๗ การปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
(Digitalization for Educational
and Learning Reform)
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)









๐

๔

๓

๐

สถานะการดาเนินงาน
ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการู
ร่างูพ.ร.ก.ูการศึกษาแห่งชาติูพ.ศ.ู....ูแล้วู
และอย่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองูดาเนินการ
จัดประชุมจัดทาแผนขับเคลื่อนพื้นทีน่ วัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยองู(Action Plan)
ประจาปีงบประมาณูพ.ศ.2563ูโดย
คณะทางานร่วมระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษานาร่องในจังหวัดู
และจัดทาโครงการ/กิจกรรมูรองรับตามแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยองูสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องู
ได้แกู่สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองูเขตู1ูสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยองูเขตู2ู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาูเขตู
18ูสถานศึกษานาร่องทั้งภาครัฐและเอกชนู
ร่วมเสนอโครงการและกิจกรรมที่เกีย่ วข้องู
จานวนู32ูโครงการูโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นู
31,856,047ูบาทู

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทาและบังคับใช้ร่างพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมายสาคัญ
อื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การปฏิรปู การศึกษา ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการ
จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ

๒. บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาให้มี
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับ
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศ
พื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการ
ทีส่ นับสนุนการดาเนินการของสถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการ
ขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุน
การดาเนินการของสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการศึกษา
๑. ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้
ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึง
กฎหมายสาคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
ร่างพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/
สาระสาคัญ
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๓. จัดระบบการผลิตครูให้มีคณ
ุ ภาพและ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งกองทุนหรือแผนงานเพื่อ
สมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุน
การผลิตและพัฒนาครู สาหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนา
หรือแผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครู สาหรับ บัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความจาเป็นของประเทศ
ครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูทมี่ ีอยู่ ให้ตรง
ตามความจาเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้น
ครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สาหรับท้องถิ่น
ขาดแคลน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีู(สสวท.)ูได้จัดทาโครงการด้าน
การพัฒนาครและนักเรียนผม้ ีความสามารถ
พิเศษ โดยดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษาที่รับทุน
โครงการูสควค.ูระดับปริญญาโทูประเภทู
Premium ประจาปีการศึกษาู2562
/จัดสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการ
คิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นู
ประจาปีการศึกษาู2562 /จัดงานู
3 ทศวรรษูน้าพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า
ส่โอลิมปิกวิชาการูเนื่องในโอกาสที่
ดาเนินงานโครงการจัดส่งผ้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ูวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศูครบรอบู30 ปีู
และมลนิธิูสอวน.ูก่อตั้งครบู20 ปีูโดยมี
ผ้เข้าร่วมงานูจานวนู2,815 คนูและ
พัฒนานักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
จัดส่งผ้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ูวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศูประจาปีูพ.ศ.ู2563 จานวนู
121 คนู/จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ูระดับประถมศึกษาปีทีู่3
และู6 เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ูประจาปี
การศึกษาู2562 รอบทีู่1 จานวนู4,349
คนูจากนักเรียนทั่วประเทศที่สมัครสอบู
185,470 คน

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

สานักงานกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

X

X

2 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
2565

2563

X

X

- ด้านการศึกษา 1 -

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมประชาสัมพันธ์

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพือ่ ให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและ
ดูแล มีพฒ
ั นาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วง
รอยต่อตั้งแต่กอ่ นระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้เติบโตขึน้ เป็นพลเมืองที่ดีและมี
คุณภาพ รวมทั้งเพือ่ ให้เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีร่าง
ไม่มรี ่าง
สาระสาคัญของกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
X
2563
X
- กระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพือ่ เป็น
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ และแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในอนาคต

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒ พิจารณาให้
ตราเป็นพระราชกาหนดการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ปัจจุบนั
คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ

X

2562

X

X

มีร่าง

X

ไม่มรี ่าง

การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
7 พระราชบัญญัติพนื้ ที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
X
2562
X

6 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
5 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
X
2562

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4 พระราชบัญญัติกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ....

เพือ่ ให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม
นานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ
ทางวิชาการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจยั และการสร้าง
นวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

จัดตั้งกองทุนเพือ่ ใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็น
อิสระ

สาระสาคัญของกฎหมาย

- ด้านการศึกษา 2 -

- กระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนา
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่องในการกระจายอานาจและให้อสิ ระแก่หน่วยงานทาง
- สานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษาและสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า รวมทั้ง
มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและ
วิธกี ารปฏิบตั ิที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอืน่

- คณะกรรมการอิสระเพือ่ ปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

- คณะกรรมการอิสระเพือ่ ปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติพนื้ ที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

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

พระราชบัญญัติกองทุน
เพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
มี
ก
ฎหมายและกฎระเบี
ย
บรองรั
บการดาเนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
๑. ยกเครื่ องระบบการศึ กษาโดยการบั งคั บใช้ ร่ างพระราชบั ญญั ติ การศึ กษา
๑๒. การศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมายสาคัญอื่นที่เสนอโดย คณะกรรมการอิสระ
(ข้อเสนอเบื้องต้นของสานักงานฯ
เพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
เนื่องจากคณะกรรมการที่
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่
เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาอยู่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และ
ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้ง)
การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
๒. บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการ ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้อง
จัดการระดับพื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของ กับอัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนและพื้นที่
การศึ กษา ผ่ านการขั บเคลื่ อนเรื่ องสถานศึ กษาที่ มี ความเป็ นอิ สระในการ
บริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดาเนินการของสถานศึกษา
๓. นาเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนทุกระดับได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในรูปแบบการ
ไปสู่ หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ และรู ปแบบการปรั บหลั กสู ตรในระดั บชั้ น เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็น
เสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง
๔. สร้ าง “ดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มเพื่ อการเรี ยนรู้ แห่ งชาติ ” ใช้ ประโยชน์ จาก ประชาชนมีระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning
เทคโนโลยีดิจิทัล นาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครู Platform) สาหรับการศึกษา ที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสาหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล
๕. จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้ ง ประเทศไทยมีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demandกองทุนหรือแผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครู สาหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนา side-financing) ที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา
บัณฑิตครู ที่มี อยู่ ให้ตรงตามความจ าเป็ นของประเทศในระยะแรกเน้นครู คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครู เพื่อให้ผู้รับทุนเข้าศึกษาได้รับการ
พัฒนาเป็นครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศ
ปฐมวัย และครูประถมศึกษา สาหรับท้องถิ่นขาดแคลน
๖. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่กาหนดไว้ใน มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการ
ร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็ นกลไกหลักในการ ศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึ กษาให้เริ่มดาเนินการได้ และมี ความต่อเนื่องใน
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มดาเนินการได้ ระยะยาว
และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
 หมายเหตุ : ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการฯ ทั้งนี้ สานักงานฯ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

