(ร่าง)
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๑๒-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๒-๓

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ

๑๒-๓

๑.๑.๒ ความสอดคล้ อ งของการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษากั บ แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๒-๔

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๒-๕

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑๒-๗

๑.๒

๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๑๒-๗

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

๒.๓

๑๒-๑๑
๑๒-๑๕

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ๑๒-๒๐
อย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน
๑๒-๒๔
อุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)

๑๒-๒๙

ส่วนที่ ๑ บทนา
การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
และปฏิรูป ระบบการศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุม
ทังการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อน้าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน น้าไปสู่
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุน
การขับเคลื่อนที่สาคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้
การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่ อนการปฏิรู ป และความเป็ นเจ้าของของร่ วมในเป้าหมายและความส้ าเร็จของการปฏิรู ปของ
ประชาชน การกระจายอานาจสู่สถานศึกษา และการทดลองนาร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัด
การศึ กษาของสถานศึ กษาให้ สอดคล้ องต่ อบริ บทพื นที่ อย่ างยั่ งยื น การบริ หารจั ดการข้ อมู ล สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม
เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึง การติดตามผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนการเปลี่ยนโลกทัศน์
ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง
ต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุข
กับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวม
ผลการดาเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ทังนี กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้ค้านึงถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติให้มีการด้าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตังแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รวมทั งสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเอกชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึ กษา และ
มาตรา ๒๕๘ จ (๔) ที่ครอบคลุ มทังการพัฒนาเด็กเล็ ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัด
การเรี ย นการสอน และการพั ฒ นาครู และสอดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาและ
ส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการ
พัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความส้าคัญกับ การลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ
๑๒-๑

อาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้ค้านึงถึงประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศทัง
ด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี ยังได้ค้านึงถึง
สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่ส้าคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสารไร้พรมแดนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้
ได้สะดวกทุกทีทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลก
ในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้การศึกษาของประเทศสามารถรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต
เป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑๒-๒

ทังนี แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ ๕ กิจกรรม
โดยพิ จ ารณาความเชื่ อ มโยงกั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๗ เรื่ อ ง ๒๙ ประเด็ น ๑๓๑ กิ จ กรรม ซึ่ ง หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ได้ขับเคลื่อนการด้าเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว ส้าหรับกิจกรรมปฏิรูป ๕ กิจกรรมที่ก้าหนดใหม่และแผนงานเดิม
ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
๑)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑.๑) ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ ๔.๒.๑ ช่วงการตังครรภ์/
ปฐมวัย ข้อ ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ข้อ ๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน และข้อ ๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ
๑.๒) ข้อ ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ข้อ ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชันอย่างเป็นระบบ ข้อ ๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็น
ครูยุคใหม่ ข้อ ๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ข้อ ๔.๓.๔
การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ข้ อ ๔.๓.๖ การวางพืนฐานระบบรองรั บ การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ดิจิ ทั ล
แพลตฟอร์ม
๑.๓) ข้อ ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

๑๒-๓

๑.๔) ข้อ ๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ ๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และข้อ ๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
๒)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ ๔.๑.๖ ลงทุน
ทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง ข้อ ๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๒.๒) ข้อ ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ข้อ ๔.๒.๖ การพัฒนาก้าลังแรงงานในพืนที่ โดยการวางแผนก้าลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง ทังในปัจจุบันและอนาคต
๒.๓) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม ข้อ ๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ และข้อ ๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑.๑) ๑๑๐๒๐๑ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพมากขึน
๑.๒) ๑๑๐๓๐๑ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน
๑.๓) ๑๑๐๔๐๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความส้าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึน
๑.๔) ๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท้า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน
๑.๕) ๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด้ารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึน
๒)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึน
๓)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม
๓.๑) ๑๕๐๒๐๑ ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสู งอายุเพื่อให้ สูงวัยอย่างมี

คุณภาพเพิ่มขึน
๑๒-๔

๑.๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษา
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถรองรั บ ความหลากหลายของการจัด การศึก ษาและตอบโจทย์ การพัฒ นาของ
โลกอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ้าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

๑๒-๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๖๔
1) ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ
ระบบการวัดผลประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่ มีการปรับปรุงระบบการวัดผลประเมินผล ให้
การศึกษาที่มีคุณภาพตาม การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสากล มีทักษะที่
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
จ้าเป็นของโลกอนาคต
สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษา มีการก้าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และแผนการ
สามารถในการแก้ปัญหา วัยเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ
แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ปรับตัว สื่อสาร และ
(ป.๑-ม.๓) อายุ ๖-๑๔ ปี
(ป.๑-ม.๓) อายุ ๖-๑๔ ปี
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
เชิงป้องกันและแก้ไขในระยะ ๕ ปี และ ๑๐ ปี
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
เครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็ก
มีการพัฒนาเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็ก
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
ปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา
เป็นพลเมืองที่ดี
ประถมศึกษา
รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา
ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพ
รับผิดชอบ และมีจิต
ประสบการณ์อาชีพในสถาน
ในสถานประกอบการเพิ่มขึน และครูฝึกในสถาน
สาธารณะ
ประกอบการ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอด
ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการ หรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบ
ถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและ
การดูแลผู้เรียน
ประเมินผล และระบบการดูแลผู้เรียน
แนวทางการส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย
มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
สามารถเข้าถึงการศึกษา
โดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้
ระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
ทังสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ทังสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา
ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทังทางด้านวิชาการ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
๑๒-๖

ปี ๒๕๖๕
มีการน้าระบบวัดผล
ที่เน้นประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปใช้
สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษา
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ป.๑-ม.๓) อายุ ๖-๑๔ ปี
ไม่เกินร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๕
มีการทดสอบเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา
ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพ
ในสถานประกอบการเพิ่มขึน และครูฝึกในสถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอด
หรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบ
การดูแลผู้เรียนเพิ่มขึน
มีระบบ credit bank ที่สามารถให้
คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียน
และสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
จบการศึกษาระดับปริญญาได้
มีการน้ากรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครูไปใช้

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) เป็นช่วงวัยที่มีความส้าคัญต่อพัฒนาการ
ตลอดช่วงชีวิตของบุคคล หากเด็กในช่วงวัยนีไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะในครอบครัวที่ด้อยโอกาส
ขาดความพร้อม จะส่งผลให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึน อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันเด็กในช่วงอายุก่อนวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาปฐมวัย อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
ห้องเรียนระดับอนุบาลยังมีสัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน
พ่อแม่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างและท้างานอยู่ต่างถิ่น ซึ่งมักน้าบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลล่าช้า หรือไม่ได้
ส่งเข้าเรียน ท้าให้เด็กเหล่านีเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ล่าช้า ไม่ทันเพื่อน นับตังแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ซึ่งช่องว่างของความเหลื่อมล้าด้านพัฒนาการนี หากไม่ถูกค้นพบและได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที จะมีแนวโน้มแย่ลงในอนาคต ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการเรียนรู้ และ
ความเสี่ยงต่อการออกจากระบบการศึกษาก่อนส้าเร็จการศึกษาขันพืนฐานในที่สุด รวมทังยังมีเด็กและเยาวชน
ที่ออกนอกระบบการศึกษาจ้านวนมากที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด้ารงชีวิต อีกทังยังมีประชากรวัยแรงงานขาดทักษะด้านการอ่าน
และคณิตศาสตร์จ้านวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นการขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ดังนัน จึงจ้าเป็นต้องสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และป้องกัน
เด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาตังแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้า
ศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทังการพัฒนาเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) และการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ศักยภาพด้ านการอ่านและคณิต ศาสตร์ ในระดับการศึกษาขันพืนฐานของประชากรวั ยแรงงาน (Workforce
Readiness Survey) เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพและความ
เสมอภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีกลไกการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ทั้งในการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การ
ดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด และการติดตามความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
อย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความเหลื่อล้าทางการศึกษา
การสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาตั้ งแต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย ตามกิ จ กรรมปฏิ รู ป นี้
นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกข้อที่ 4 (UN SDG4) แล้ว ยังเป็นรากฐาน
สาคัญของการพัฒนากาลังคนของประเทศให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้
สามารถก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High
Income Country) ให้ได้ภายใน ๒๐ ปีตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย

(๑) เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓ - ๕ ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลน
ทุนทรั พย์ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รั บการดูแลและส่ งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
๑๒-๗

คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทังในและนอกระบบ
การศึ ก ษา รวมถึ ง ระบบการศึ ก ษาซึ่ ง จั ด การโดยครอบครั ว หรื อ กลุ่ ม ของครอบครั ว จนส้ า เร็ จ การศึ ก ษา
ขันพืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
(๒) เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา 1 กลั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ อย่ า งน้ อ ยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนั ดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ
ด้ารงชีวิตได้
(๓) ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy
Competency) ในระดับการศึกษาขันพืนฐานที่จ้าเป็นต่อการท้างานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
(๔) เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตังแต่ระดับปฐมวัย
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังภาคเอกชน
๒)

ตัวชี้วัด

(๑) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕ ในปี ๒๕๖๕2
(๒) สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ ๖-๑๔ ปี) ไม่เกินร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๕3
(๓) มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของ
เด็กเยาวชนด้วยเลขบั ตรประชาชน ๑๓ หลั ก งบประมาณ ตัวชีวัด และนโยบายตังแต่ระดับปฐมวัยระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(๔) มีการพัฒนาเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา
ระดั บ ประถมศึก ษา และ เครื่ องมื อการประเมินศักยภาพด้ านการอ่ านและคณิตศาสตร์ ในระดับการศึ กษา
ขันพืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทังมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี

1

เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาหมายถึง เด็กเยาวชนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) อายุ ๖-๑๔ ปี ที่ (๑) ไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาเลย หรือ (๒) เข้าสู่ระบบการศึกษา และออกจากระบบการศึกษา
ก่อนส้าเร็จการศึกษาภาคบังคับและไม่สามารถติดตามกลับมาได้เกินกว่าระยะเวลาที่ก้าหนดและมีการจ้าหน่ายออกจากระบบ
ทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ หรือ (๓) อายุ ๖-๑๔ ปี แต่ยังอยู่ใน
สถานศึกษาก่อนประถมศึกษา (เข้าเรียนล่าช้า)
2

ผลการส้ารวจสถานการณ์ เด็ กและสตรีใ นประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ผลส้ารวจอัตราการเข้า เรีย นสุ ทธิร ะดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยอยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๘ ๘๕.๗ และ ๖๘.๘ ตามล้าดับ
3

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (https://isee.eef.or.th) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า
ประเทศไทยยังมีเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาตามนิยามนีอยู่ประมาณร้อยละ ๗.๕

๑๒-๘

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการ
ท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และระบบบู ร ณาการท างานเพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินการปฏิรูป
๑.๑ ก้าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา และเป้าหมาย
ร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
๑.๒ พัฒ นาระบบการค้นหา เฝ้ าระวัง ติดตาม และช่ว ยเหลื อเด็กให้ เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตังแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ
หรื อ ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ (องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่)
๑.๓ พัฒนาเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (School Readiness Survey) เป็นรายจังหวัดพร้อมทังรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี
๑.๔ พัฒ นาเครื่ องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขันพืนฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce Readiness Survey) และเตรียมการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การสนับสนุ น นวั ตกรรมการป้ องกัน (Prevention) และการแก้ ไข
(Correction) ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
๒.๑ สนับสนุนทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขเพื่อส่งเสริมโอกาสเข้าถึง
การศึกษาแก่เด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ ทังใน
สถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัดให้สามารถพึ่งพาตนเองในการด้ารงชีวิตได้
๒.๒ พัฒนาระบบคัดกรองเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา

๑๒-๙

๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างนวัตกรทางสังคม (Social Innovator) ทังจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ การสนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด
๓.๑ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ สนั บสนุ นองค์ ความรู้ และพั ฒนาทั กษะให้ แก่ ครู ปฐมวั ย ครู ผู้ ช่ วย และ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็กทุกสังกัด รวมทังการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
๓.๒ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐานและศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และเครื่องมือที่จ้าเป็นในด้าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๓.๓ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพืนที่ด้วยกระบวนการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยค้านึงถึงความ
แตกต่างของสถานศึกษาขนาดเล็กในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร (Protected and Isolated Schools) และ
สถานศึกษาขนาดเล็กประเภทอื่น ๆ
๓.๔ พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอือต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เด็ก
มีความรู้สึกปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในการเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
๔.๑ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานรับผิดชอบรองมาติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินการ พร้อมทังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การด้าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูปฯ
๔.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาของประเทศ รวมทังผลการติดตามความคืบหน้าให้แก่สาธารณะ และด้าเนินการร่วมกับองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด้าเนินการ
ปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๖ เดือน

๑๒-๑๐

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

การจัดการศึกษาของประเทศ จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ค้านึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี และพลวัตรของโลกยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทุก ช่วงวัย ที่จะต้องเผชิญ
ความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ จึงจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาไปสู่ ศักยภาพสูงสุด ของแต่ละบุค คล เป็น ผู้มีค วามรู้ มีทักษะและใฝ่เรี ยนรู้ (Learning Skills)
สามารถเชื่อมโยงนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีทักษะชีวิต (Life Skills) ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และความภาคภูมิใ จในความเป็น ไทย โดยการปรั บเปลี่ยนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน
(Standard-based Curriculum) ในปัจจุบัน ไปสู่การเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based
Learning) เป็นสาคัญ
ทังนี การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมี ความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านการ
ท้างานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การมีครู อาจารย์ที่มีสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะ
ในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนรู้ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถก้าหนดเส้นทางและจังหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning)
อย่ างมี ความหมาย มีก ารวั ดและประเมิ น ผลเพื่ อ พัฒ นาผู้ เรี ย นในทุก มิ ติอ ย่ างแท้ จ ริง ตลอดจน มี ก ารใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและความพร้อมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยจุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แต่ละระดับ ดังนี
ระดับก่อนอนุบาล ส่งเสริมความร่วมมือในการพั ฒนาเด็กของผู้ปกครองและชุมชน เน้นการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ บ่มเพาะปลูกฝังวินัยและพัฒนาการที่ดีทั้งกาย ใจ และอารมณ์
ระดับอนุบาล มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม บ่มเพาะปลูกฝังวินัย คุณธรรมและค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือระหว่าง
ผู้ป กครอง ชุมชน และสถานศึกษา พัฒนาการคิดวิเ คราะห์เชิงระบบ ลงมือปฏิบัติ (Enactive) ด้วย
ประสบการณ์ตามมุมต่าง ๆ เพื่อให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้
เห็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด้าเนินชีวิตที่ดีงาม
ระดับประถมศึกษา พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางพหุปัญญาให้หลากหลายตาม
ศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาหรือ
โครงงานเป็นฐาน (Problem-based Learning & Project-based Learning) รวมถึงพัฒนาทักษะสาคัญใน
การเรียนรู้ อันได้แก่ ทักษะทางภาษา ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ มีการวัดและการประเมินผลผู้เรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นชินงาน ผลผลิตเชิงประจักษ์
๑๒-๑๑

เสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างงาน
สร้างนวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ผู้เรียนสร้างความรู้
ระดั บความคิด รวบยอด และระดั บหลักการใช้ค วามรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้ า งสรรค์ เน้น ทักษะพื้น ฐาน
ทางการเรียนรู้และการดารงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการสั งเคราะห์ ทักษะการสร้ างสรรค์ ทักษะการท้างานเป็นที ม ทักษะการสื่ อสาร บนพืนฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้ ค้านึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลตามความถนัด ความสนใจ ทังด้านวิชาการและพืนฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตจากการ
เรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ได้ มีนิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ สร้างและผลิตผลงานใหม่ ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และเชื่อมโยงทังด้านสังคมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาค และประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง ผ่านการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมน้าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม ต่อยอดพืนฐาน
ทางการเรีย นรู้ และการด้า รงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ที่มีคุณค่าระดับ สู ง เน้นทักษะความเป็นผู้ น้า
รวมทังส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้จากปฏิบัติการเชิงวิจัยทังในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม
ทังที่เป็นผลิตภัณฑ์และโครงการ ความร่วมมือปฏิบัติการวิจัยในระดับชุมชนเชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรม และ
บริบทของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ระดับอาชีวศึกษา เน้น การลงมือปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีและการสร้ า ง
นวัต กรรมน าไปประยุกต์ ใ ช้ ใ นชีวิ ต จริ ง ปรั บปรุ งพั ฒ นาอยู่ เสมอ พลิ กผั นให้ ทั นต่อ การเปลี่ ย นแปลงต่ อ
สถานการณ์ตามบริ บ ทของภูมิภ าคและโลก ส่ งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิช าการและวิช าชีพและฝึ ก
ประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ ตามความถนัดความสนใจรายบุคคล และต่อยอดทักษะความเป็น
มนุษย์ ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ทังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่มุ่งสร้าง
ความคิดรวบยอดด้านการคิด ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมขันสูง และปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และมีความเป็นผู้น้า
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้ สามารถน้า
หลักการมาใช้พลิกผันแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
อาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยี
ให้ประชาชนทุกช่วงวัยเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย

(๑) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด้ารงชีวิตใน
โลกยุ คใหม่ รู้ เท่าทันการเปลี่ย นแปลงของสั งคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ
๑๒-๑๒

(๒) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
(๓) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาและผู้ บ ริห ารการศึก ษามีส มรรถนะในการบริห ารงาน
วิช าการ และการนิเทศการจัดการเรีย นรู้ ประกอบด้วย ด้านหลั กสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่ อและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะ
ผู้น้าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก้าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริม และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส้าหรับ
ผู้เรียน
๒)
ผู้เรียนรายบุคคล

ตัวชี้วัด
(๑) มีหลั กสู ตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของ

(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขันสูงเชิงระบบ
(๓) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ
และเจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา
(๔) ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล (personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา
ลดสัดส่วนของการน้าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา
(๕) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู้ สื่ อการสอนคุณภาพสู ง และการประเมินและพัฒ นาผู้ เรียน เพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(personalized learning) ส้าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี

๑๒-๑๓

๑) ขั้น ตอนที่ ๑ ปรั บ แนวทางการจัด การเรี ย นรู้ ทุ กระดั บ ที่ เ น้น การเรี ย นรู้ เพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการคิดขันสูงเชิงระบบที่น้าไปสู่ สมรรถนะหลักที่จ้าเป็นในแต่ละระดับ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียนด้วยการปรับวิธีสอนจาก
Passive Learning ที่เน้นป้อนข้อมูลโดยการท่องจ้าเนือหา มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active
Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดขันสูงเชิงระบบ ด้วยการให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลเป็น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจบนพืนฐานคุณธรรมและค่านิยมเพื่อสังคม ประเทศชาติ และน้าความรู้
ไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างมีแบบแผน ตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาจนเกิดผลผลิตที่ดีกว่า มีคุณค่าต่อสังคม
มากกว่าเดิม และก้ากับการเรีย นรู้ของตนเองในการตรวจสอบกลไกเชิงระบบของงานที่ท้าเพื่อเพิ่มคุณค่า
คุณธรรม ค่านิยม และขยายประโยชน์สู่สังคมที่กว้างขึน ด้วยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทุกระดับชัน
ตังแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา การศึกษาตาม
อัธยาศัย และระดับอุดมศึกษาตลอดแนว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ สามารถจัดและอ้านวย
กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถก้ากับดูแล ช่วยเหลือแนะน้า
การโค้ชครู รวมถึงการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส้าหรับผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริง โดยพัฒนาวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของ
ผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกโรงเรี ยน ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนทังด้าน
ทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ และการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๕) ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินการ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลการด้าเนินงานและขยาย
ผลต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๑๒-๑๔

๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาเป็นเครื่องมือส้าคัญที่สุดในการพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และหัวใจสาคัญที่สุดของกระบวนการจัดการศึกษาก็คือ “ครู” ที่เป็นผู้ที่มี
บทบาทหน้าที่ส้าคัญในการจัดการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติ มีทักษะในการใช้ชีวิต
สามารถเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึนได้และด้ารงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ได้บัญญัติให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๒๕๖๒) ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทังการ
แก้ ไ ขปั ญ หาในปั จ จุ บั น และการเสริ มสร้ า งและยกระดั บการพัฒ นาการศึ กษาและการเรี ย นรู้ โดยปฏิ รู ป
กระบวนการการเรียนรู้ทุกระดับชันที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุ คใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาทครู
และอาจารย์ยุคใหม่ให้เป็นผู้อ้านวยการเรียนรู้ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตังแต่ การดึงดูด คัดสรรผู้ที่มี
ความสามารถสูงและมีคุณลักษณะความเป็นครู เข้ามาเป็นครู ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง รวมทังการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท
บริ บ ทของประเทศและโลกที่ ก้ า ลั ง เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั งทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยีและแหล่งความรู้ใหม่ รวมทังสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษยชาติที่รุนแรงในปี ๒๐๑๙ มาจนปัจจุบันนีคือการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทังใน “เชิงโครงสร้าง” และ“เชิงพฤติกรรม” การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่
จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งและพร้ อ มรองรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ปั จ จุ บั น และอนาคต
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันผลิตครูจะต้องปรับบทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงและเป็น
ความต้องการของประเทศ โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้เหมาะกับสังคมยุคใหม่ สภาพพืนที่
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรและกระบวนการการผลิตครูจึงต้องปรับปรุง
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึน ครูต้องได้รับการฝึกหัดและ
ได้รับการพัฒนาครูประจ้าการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ มีทักษะการใช้หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมี
โอกาสรับการศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของตนเอง เป็นการเรียนรู้ ควบคู่การ
ทางาน การประกอบอาชีพ สามารถผลิตผลงาน พึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้จากการร่วมมือและการแบ่งปันใน
สังคม เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ การสร้างทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และความเป็นพลเมืองที่
เข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการสร้ า งนวั ต กรรมที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต จริ ง
(Applying) ครูต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของภูมิภาคและโลกและยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็งในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพลิกผัน
อย่างไรก็ตาม จากรายงานวิจัยของส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๕๖) พบว่าวิชาชีพครู มี
ปัญหาทังทางด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหาทังระบบ ตังแต่ระบบบริหาร
จัดการและการก้ากับควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู มาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย์ การ
คัดกรองคนเข้าสู่อาชีพครูและการพัฒนาส่งเสริมครูส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศลดต่้าลง ปัจจุบัน
ประเทศไทยไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในการผลิตครูดังเช่นในอดีต ท้าให้สถาบันการผลิตครูเกิดขึน
๑๒-๑๕

จ้านวนมากถึง ๑๒๗ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็เปิดหลักสูตรและผลิตบัณฑิตในสาขาที่มีความซ้าซ้อนกันและมีการ
ลงทุนไม่มาก ท้าให้จ้านวนบัณฑิตครูมีมากเกินความต้องการ ยิ่งไปกว่านันสถาบันผลิตครูยังมีมาตรฐาน มี
กระบวนการและมีวิธีการบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกัน หลายแห่งมีการเปิดรับนิสิต/นักศึกษาแบบเปิดหรือ
ตลาดวิชา หลายแห่งมีการรับนิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือกตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ที่ประสงค์จะได้คนเก่ง คนดีมาเรียนครู แต่ในบางแห่งกลับมีการคัดเลือกคนที่มีความสามารถและจ้ากัดจ้านวน
รับที่เข้มงวด หลายแห่งผลิตบัณฑิตครูในคณะต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ท้าให้คุณภาพ
ของนิสิต/นักศึกษาที่เข้ามาเรียนและคุณภาพของบัณฑิตแตกต่างกัน จากรายงานผลการสอบบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบจ้านวน ๑๕๙,๓๑๔ คน จากที่มีความต้องการ ๑๘,๙๘๗
คน แต่มีผู้สอบได้เพียง ๑๐,๓๗๕ คน หรือร้อยละ ๖.๘ ท้าให้ได้ครูไปบรรจุเพียงร้อยละ ๕๕ เท่านัน สิ่งเหล่านี
เป็ น ความสู ญเปล่ าทางการศึกษาของประเทศอย่างมหาศาล สอดคล้ องกับ การพิ จารณาดัชนี คุณภาพของ
คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ตามระบบการให้คะแนนในการประเมินคุณภาพภายนอกของส้านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุว่า คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทย
มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพราะคุณภาพคณาจารย์เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตครูมากที่สุด (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๕๖) นอกจากนี ในการบริหาร
จั ด การการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พครู ก็ยั ง ไม่ส ามารถส่ งเสริ ม บ่ ม เพาะประสบการณ์วิ ช าชีพ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ยังไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพียงพอ ครูพี่เลียงขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูอย่างลึกซึงและขาดทักษะในการเป็นครูพี่เลียง การ
นิเทศ การดูแลการฝึกปฏิบัติการสอน รวมทังการเป็นผู้สอนงาน (Coaching) ให้แก่นิสิต/นักศึกษา สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี มีผลท้าให้บัณฑิตครูมีคุณภาพลดลง จ้าเป็นต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน
ส้าหรับด้านการพัฒนาครูประจาการนัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพืนฐานที่จ้าเป็นในสังคมโลกยุค
ใหม่ที่ทันสมัยและเท่าทันโลก รวมทัง พัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยค้านึงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพืนที่ที่
ห่างไกล ทุรกันดารและด้อยโอกาส รวมถึงครูและบุคลากรในสถานศึกษาและพืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่เป็น
เป้าหมายของประเทศ นอกจากนี ปัจจุบันนี ยังพบว่า มีครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู ยังคงค้างอยู่ในระบบ
และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นจ้านวนมาก ทังยังมีการรับครูใหม่ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาเข้ามาเป็น
ครูอยู่ตลอดเวลาทังที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี ยังไม่มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถพืนฐานและคุณธรรม จริ ย ธรรมความเป็นครูที่ เพียงพอในการปฏิบัติห น้าที่อย่างมี คุณภาพ
จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพครูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุง
ระบบกลไกส่ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ค รู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษาให้มี ค วามก้า วหน้า ทางวิ ชาชีพ อย่ า ง
หลากหลายโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพและการเลื่อนวิทย
ฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ดังนัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น
ของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้
สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้ างผลงานทาง
วิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
๑๒-๑๖

ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู
อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพืนฐานของวิชาชีพครูที่ส้าคัญที่สุด ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการอบรมให้
มีสมรรถนะในการพัฒนาวิชาชีพด้วยระบบ PLC&CPD (Professional Learning Community & Continuous
Professional Development)
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ

มาตรฐาน
๑.๑) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(๑) มีรู ป แบบ กระบวนการคั ดเลื อกนิสิ ต/นั กศึ กษาครู ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้า
(๒) มี ห ลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ที่ เ ป็ น เลิ ศ และมี รู ป แบบกระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพืนที่
(๓) มีกรอบมาตรฐานและตัว ชีวัดสมรรถนะอาจารย์ส ถาบันผลิตครู และ
ครูพี่เลี ยงในโรงเรีย นหรื อสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิช าชีพครู เพื่อน้าไปสู่การประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลียง
ตามความต้องการจ้าเป็น
๑.๒) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
(๔) มี ก รอบมาตรฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ ครู ทั งสายสามั ญ ศึ ก ษาและสาย
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทังทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เพื่อน้าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ้าเป็น
(๕) มี ร ะบบกลไกให้ ครู และผู้ บริ หารมี การพั ฒนาตนเองทางวิ ชาชี พ อย่ าง
ต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development)
และให้ความความส้าคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
(๖) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน้าผลการประเมิน
สมรรถนะไปเป็นส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๑๒-๑๗

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) จะเป็ น หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑)

ด้ า นกลไกและระบบการผลิ ต ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ

ประสิทธิภาพ
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เข้าเรียนครู และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ เดือน (มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๕)
(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบท
พืนที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
(๓) ขั้นตอนที่ ๓ การศึก ษาและพัฒ นารูป แบบ กระบวนการฝึก ประสบการณ์
วิช าชีพ ครูแ ละระบบการนิเ ทศการศึก ษาและการสอนงานของครูพี่เ ลี ยงเพื่อ เตรีย มครูที่มีคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๔) ขั้นตอนที่ ๔ ศึกษาวิเคราะห์และก้าหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐาน
และชีวัดสมรรถนะอาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒ นาอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรให้มีสมรรถนะ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๕) ขั้นตอนที่ ๕ การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
(๖) ขั้ น ตอนที่ ๖ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละก้ า หนดสมรรถนะและการพั ฒ นา
มาตรฐานและตัว ชีวัด สมรรถนะครูพี่เลียงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และ
การพัฒนาครูพี่เลียงให้มีสมรรถนะ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๗) ขั้นตอนที่ ๗ การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครู
พี่เลียงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
๑๒-๑๘

๒) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
(๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละก้ า หนดสมรรถนะและการพั ฒ นา
มาตรฐานและตัวชีวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
(๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละก้ า หนดสมรรถนะและการพั ฒ นา
มาตรฐานและตัว ชี วัด สมรรถนะครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการจ้าเป็น
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ/รู ป แบบการนิ เ ทศ การติ ด ตาม
ช่วยเหลือครู และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ้าเป็น
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๔) ขั้น ตอนที่ ๔ การส่ งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น
ยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community &
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้
การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๕) ขั้น ตอนที่ ๕ การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
วิชาชีพครู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๖) ขั้นตอนที่ ๖ การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุง
ใหม่และการคงวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส้าคัญในการประเมินและการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)

๑๒-๑๙

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
การผลิตและพัฒนาก้าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศพบความไม่สอดคล้องในระดับสูงทัง (๑)
ความไม่ส อดคล้ องด้านระดั บ การศึกษาเนื่ องจากมีการผลิ ตบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรีใ นสั ดส่ ว นสู ง ขณะที่
ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่จบสายอาชีพมากกว่า และ (๒) ความไม่สอดคล้องด้านสาขาวิชาซึ่งแรงงานในตลาด
ยังพบช่องว่างทักษะ (Skill Gaps) กล่าวคือมีทักษะไม่ตรงหรือต่้ากว่าที่นายจ้างคาดหวังโดยเฉพาะทักษะด้าน
ความรู้ที่ใช้ในการท้างาน นอกจากนีการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีขีดความสามารถในระดับผู้พัฒนานวัตกรรมโดยใช้
แนวทางการจัดการศึกษา STEM เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยง แก้ปัญหา และการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ยังมีจ้านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ อย่างไรก็ตามจ้านวนผู้เรียนที่ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษายังคงมีจ้านวนน้อยกว่าผู้เรียนที่ศึกษาต่อชันมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ แม้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคีผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมี
สมรรถนะด้านอาชีพจากการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎี ใน
ห้องเรียน และมีโอกาสได้งานท้าสูงเมื่อจบการศึกษา เป็นรูปแบบที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความส้าคัญแต่ยังมี
ข้อจ้ากัดอยู่มาก จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “วิชาการประสานการปฏิบัติ” หรือ
อาชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี ที่ เ น้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น ให้ มี คุ ณ ภาพและขยายวงกว้ า งในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดการเรียนการสอนระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือผู้เรียนทุก
คนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้
สถานศึกษายกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิ ชาที่เป็นจุดแข็ง มีมาตรฐานสูง
สู่ความเป็นเลิศในแต่ละแห่ง หรือสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนาและการ
ลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยความร่วมมือกั บภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่
มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
โดยการพัฒนาระบบการอาชีวศึกษาใน ๓ ระดับดังนี
๑) ระดับต้นน้า ปรับปรุงคุณภาพปัจจัยน้าเข้าในด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่
(๑) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
จัดท้าร่วมกับเจ้าของอาชีพโดยก้าหนดความสามารถของผู้เรี ยนจากการวิเคราะห์ทักษะจากการปฏิบัติงาน
(Work Based) เพื่อก้าหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึน มีการเรียนภาคทฤษฎี การฝึก
ทักษะควบคู่กับการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างเข้มข้นยิ่งขึน เพื่อให้ผู้จบการศึกษาพร้อม
ท้างานเพิ่มมากขึน
(๒) เพิ่มขีดความสามารถครูหรืออาจารย์ให้มีวิธีคิดที่ถู กต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี
องค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและรอบด้าน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละสาขาอาชีพ มี
ความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นทฤษฎี แ ละวิ ช าการในห้ อ งเรี ย นและการฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ ใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถน้ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากสถานศึ ก ษาไปฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก อาชี พ ภายใต้
สถานการณ์จ ริงในสถานประกอบการ มีความสามารถในการใช้สื่ อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based แนวทางการพัฒนาครูหรืออาจารย์ที่ส้าคัญโดย
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้ครูหรืออาจารย์สามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถานประกอบการมาพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมผู้เรียน ส่งเสริมการ
๑๒-๒๐

สร้างเครือข่ายครูวิชาชีพเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มครูวิชาชี พแต่ละสาขา และเร่งพัฒนาครูฝึกใน
สถานประกอบการให้มีขีดความสามารถในการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบการ
ดูแลผู้เรียน ให้แก่ผู้เรียนในระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ
(๓) พัฒนาความพร้อมในด้านปัจจัยหรือสิ่งอ้านวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในด้านเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกพืนฐานในแต่ละสาขาอาชีพที่มีความทันสมัยและ
เพียงพอต่อจ้านวนผู้เรียน รวมทังเครื่องมืออุปกรณ์หรือระบบการท้างานจ้าลอง (Simulation) เพื่อการเรียนรู้
ก่อนการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และการฝึกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขันสูงในสถานประกอบการ
(๔) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเชิงบวก ให้เห็นประโยชน์และความส้าคัญในการ
พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาให้ขยายวงกว้างไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ปกครอง ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย และ
สถานประกอบการ เพื่อการขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมีมาตรฐานคุณภาพสูง
๒) ระดับกลางน้า พัฒนาระบบและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่
(๑) สร้างกลไกการมีส่ วนร่ว มระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในฐานะหุ้นส่ว น
ส้าคัญในการจัดอาชีวศึกษา อาทิ มาตรการทางภาษี ลดข้อจ้ากัดในด้ านกฎหมาย ฯลฯ ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทวิ
ภาคี นวัตกรรมการเรียนการสอนส้าหรับผู้เรียนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายช่องทางและวิธีการ ฯลฯ และ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ
(๒) สนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรธุ รกิจต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สมาคมการเงินการธนาคาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ สร้างความเข้มแข็งการท้างานในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการผลิต
ก้าลังคนอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาอาชีพ (Skill Cluster Council) การปรับตัวระหว่างสถานศึกษาในฐานะ
ผู้ผลิตและสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้ก้าลังคนเพื่อผู้จบการศึกษามีความพร้อมในการท้างาน “Ready to
Work” ที่มีสภาวะพลวัตซึ่งการฝึกงานจะช่วยพัฒนาผู้เรียนทังด้าน (๑) ความสามารถในการสื่อสาร (๒) ฝึก
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (๓) มนุษยสัมพันธ์ (๔) ทักษะฝีมือ (๕) ความมุ่งมั่น (๖) แรงบันดาลใจ(๗) จินตนาการ (๘)
วิสัยทัศน์ (๙) ความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (๑๐) ความคิดสร้างสรรค์ และ (๑๑) สภาวะผู้น้า
(๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาสบการณ์อาชีพเพิ่มจากการหารายได้ระหว่างเรียน การเรียนรู้และ
สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีพมาใช้ในธุรกิจได้
(๔) ปรับระบบอาชีวศึกษาให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
สามารถพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านอาชีพต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รวมทังการพัฒนา
ก้าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับ
หรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะ
อาชีพใหม่ (New Skill)
(๕) ปรับระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีที่เหมาะสมทัง
สมรรถนะหลัก (Score Skill) และสมรรถนะอาชีพ (Competency Skill) และการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษา
๑๒-๒๑

๓) ระดับปลายน้า เพิ่มระดับคุณภาพผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษาทวิภาคี ผลผลิต และผลลัพธ์ ของการ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาที่สะท้อนผลต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่
(๑) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพและความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ
(๒) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีสามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาชีพที่ก้าหนด
(๓) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแรงจูงใจในการเรียนในระดับอาชีวศึกษามากขึน
โดยปัจจัยหรือเครื่องมือส้าคัญในการก้าหนดแรงจูงใจ อาทิ (๑) ค่าตอบแทนหรือรายได้ตามสมรรถนะ (๒) การ
ให้รางวัล (๓) การเข้าสู่ต้าแหน่งงานหรือเลื่อนขันที่เหมาะสม (Career Path) (๔) การมีโอกาสหมุนเวียนการ
ท้างานในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท้างาน (๕) การตอบสนองจากองค์กรและผู้บริหาร
ต่อค้าถามและข้อสงสัยของบุคลากร (๖) การฝึกทักษะฝีมือใหม่ให้แก่บุคลากร (๗) การฝึกอบรมเพิ่มองค์
ความรู้อื่น ๆ (๘) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการและ (๙) บรรยากาศในที่ท้างานที่เอืออ้านวย
ต่อ การเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการท้ า งาน รวมทั งมี ก ารวางรากฐานการศึ ก ษาเพื่ อ อาชีพ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
การศึกษาขันพืนฐานและอาชีวศึกษา
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการ
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
๒) ตัวชี้วัด
(๑) หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่จัดท้าร่วมกับเจ้าของอาชีพ เพื่อลดช่องว่างทักษะระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการท้างาน
ในสถานประกอบการ
(๒) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ
สามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาชีพ
(๓) สถานประกอบการที่มีคุณภาพร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึน
(๔) ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึน
และครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และ
ระบบการดูแลผู้เรียน เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ระหว่างการฝึกงานหรือฝึก
อาชีพเพิ่มขึน
(๕) มี แ ผนบู ร ณาการการศึ ก ษาการวางรากฐานการศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ เชื่ อ มโยง
ระหว่างการศึกษาขันพืนฐานและอาชีวศึกษา
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๑๒-๒๒

๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่ว มกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ จั ด ท้ามาตรการสร้ างแรงจูง ใจให้ ผู้ เรี ยนระดับ มัธ ยมศึ กษาสนใจเรีย น
สายวิช าชีพ สร้ า งการรั บ รู้ ความรู้ ความเข้ า ใจกั บผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกี่ย วกับ การเรีย นอาชี ว ศึ ก ษาและ
ความส้ า คั ญ ของการเรี ย นระบบทวิ ภ าคี พั ฒ นาระบบเชื่ อ มต่ อ การศึ ก ษาระหว่ า งการศึ ก ษาขั นพื นฐาน
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และระบบอ้านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนระหว่าง
การฝึกงานหรือฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการต่างพืนที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง
ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และมีความพร้อมเข้าสู่งานเมื่อสินสุดโครงการ ก้าหนดมาตรการจูง
ใจผู้ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการรับผู้เรียนเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพ รวมทังมีข้อตกลงร่วมในการ
จ้างงานหลังส้าเร็จการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพืนที่
และการคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือพืนฐานในการฝึกทักษะในสถานศึกษา รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ
เฉพาะด้านและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
เพื่อยกกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพืนที่ในสาขาที่สถาบันมีความโดดเด่น หรือตอบสนองกับทิศทางการ
พัฒนาและการลงทุนของประเทศ รวมทังเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการพัฒนาและ
ยกระดั บ ก้าลั งคนด้ านสมรรถนะอาชี พที่ส อดคล้ อ งกับการเปลี่ ยนแปลง สอดคล้ องกั บทิศทางการพัฒ นา
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับหรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ (New Skill)
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าใน
การด้าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๑๒-๒๓

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กวัยเรียน นักศึกษา วัยแรงงานมีจ้านวนที่ลดลง แต่คนมีอายุยืนยาวขึน ท้าให้จ้านวนที่นั่ง
เปิดรับของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีเกินกว่าจ้านวนของผู้สมัครเรียน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ ใน
การด้ าเนิ น งานของสถาบั น อุ ดมศึก ษา ในขณะที่ ส ถาบัน อุด มศึ กษามี กาลัง และทรั พ ยากรเพี ยงพอที่จ ะ
ดาเนินการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีก อาทิ การจัดการเรียนการสอนส้าหรับคนวัยท้างาน ในรูปแบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับ ภาคการผลิตและบริการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในบริบทเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบัน ก้าลังคนต้องปรับตัวตามให้ทัน สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทในการร่วมพัฒนากาลังคนวัยทางาน
เหล่านี้ โดยเฉพาะความรู้และทักษะที่จาเป็น สาหรับการทางานยุคใหม่ และพบว่า “การพัฒนาก้าลังคนวัย
ท้างานในภาคการผลิตและบริการ” อาจเป็นภารกิจที่ส้าคัญและเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่า “การพัฒนาบัณฑิต
ใหม่ ” ซึ่ งเป็ น กลุ่ มที่ มี ป ระสบการณ์ ความเชี่ย วชาญสู ง แต่ ข าดคุ ณวุ ฒิ ห รื อ ความรู้ ที่ เป็ น อุป สรรคต่ อ
การเข้าสู่การจ้างงานในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงความรู้เชิงวิชาการในการต่อยอดการทางาน
ด้วยเหตุนี สถาบันอุดมศึกษาจึงควรปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long-learning) ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของประชากรทุกกลุ่ม อาทิ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย (Module
Based) พร้อมกับระบบธนาคารหน่ วยกิต (Credit Bank) และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro
Credential) เพื่อเป็นกลไกที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้วัยแรงงานเข้าถึงคุณวุฒิการศึกษา
ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรืออาจ
สะสมเพื่อต่อยอดไปสู่การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับปริญญาได้ นอกจากนี ยังเป็น
โอกาสให้อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาอาชีวศึกษา
รวมถึงการช่วยให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนกระบวนการในการท้างานได้อย่างจริงจัง
นอกจากนั นเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยตามเป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ก้าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของระบบวิจัย
และศักยภาพของนักวิจัยให้มีความพร้อมและความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
เพื่อให้การด้าเนินการปฏิรูปข้างต้นมีความยั่งยืนและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนไทย สถานบันอุดมศึกษาและหน่วยงานก้ากับจ้าเป็นต้องมีระบบธรรมาภิบาลที่เป็นที่ยอมรับจากทุก
ภาคส่ว นอย่ างยั่งยืน ดังนัน การปฏิรูป บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนประกอบด้วยการปฏิรูปเป้าหมาย
การปฏิรูปดังต่อไปนี
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย

(๑) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
๑๒-๒๔

ระบบการอุดมศึกษาจ้าเป็นต้องด้าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิต
และพัฒนาก้าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
กลไกส้าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัด
การเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skill
โดยทังหมดนีจะต้องด้าเนินการใน ๗ เรื่อง โดยด้าเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา
(๒) การสนับสนุน งานวิจัย เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ระบบการอุดมศึกษาจ้าเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทังระบบ
ตังแต่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความส้าคัญ
ของประเทศ การเชื่อ มโยงกระบวนการก้ าหนดยุท ธศาสตร์ก ารวิจัย ของประเทศจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
จากกระบวนการวิจั ย และนวัตกรรมสู่กระบวนการบริห ารจัดการหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของ
ประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ
และชุ ม ชน เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการใช้ น วั ต กรรมในการยกระดั บ การด้ า เนิ น งานและรวมไปถึ ง
ความสามารถการท้าวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน
(๓) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่น
และการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย
ระบบธรรมาภิ บ าลของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั งในระดั บ สถาบั น และระดั บ
หน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ระบบการสรรหา
คณบดี จ้าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาคมทังในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๒) ตัวชี้วัด
(๑) มีแนวทางการพัฒ นาระบบการคัดเลื อกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าในโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส4 และ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้
(๒) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล
(Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทย
ทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทังระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับ
ผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนส้าเร็จระดับปริญญาได้
4

ปัจจุบันเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ ๒๐ ของประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพียง
ร้อยละ ๕ ในขณะที่เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีที่สุดร้อยละ ๒๐ ของประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
เกือบร้อยละร้อย

๑๒-๒๕

(๓) มี แ นวทางการพั ฒ นางานวิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน ๒๐ ปี
(๔) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ส้ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก้าลังการผลิตของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ Lifelong-Learning
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1) การศึ ก ษาแบบ
Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning
และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skill (ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กกอ.)
ตลอดจนการวางแผนการด้าเนินงานและการก้าหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ และการก้าหนดเป้าหมายการ
ด้าเนินงานด้าเนินการทุกส่วน
๑.๑) การดาเนินการระดับส่วนกลาง
(๑) วางแผนการด้ า เนิ น งานและก้ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น เจ้ า ภาพในการ
ด้าเนินงานทุกส่วน รวมทังการก้าหนดเป้าหมายและตัวชีวัดที่เห็นภาพร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้ที่รับผิดชอบ
(๒) ปรั บ การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การพั ฒ นาก้ า ลั ง คน ก้ า หนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาโดยอิงตามความต้องการก้าลังคน (Demand-side
Financing) ทังความต้องการจากภาคการผลิตและบริการ และความต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ทั งในส่ ว นของการจั ดการศึ กษาส้ า หรับ ผู้ เ รี ยนในวั ยเรี ยนในระบบปกติ และการจั ด การเรี ยนรู้ /
การฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) ส้าหรับผู้เรียนวัยท้างาน โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็น
แบบ Module-based และ CWIE ทังนีเพื่อให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
(๓) ปรับมาตรฐานการศึกษาให้รองรับ ปรับมาตรฐานการศึกษาให้ยืดหยุ่น และ
รองรั บ การจั ดการศึกษาเพื่อการเรีย นรู้ ตลอดชีวิต โดยเฉพาะที่เป็นแบบ Module-Based แบบ CWIE
ซึ่งอาจแตกต่างไปจากการศึกษาในรูปแบบปกติและอาจใช้กลไก Sandbox ให้เกิดประโยชน์ (มาตรา ๖๙
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑๒-๒๖

(๔) การวิเคราะห์ความต้องการและจัดท้าแผนการพัฒนาก้าลังคน ต้องมีกลไก
การก้าหนดความต้องการก้าลังคน (Demand Identification) เพื่อน้าไปสู่การจัดท้าแผนการผลิตและพัฒนา
ก้ า ลั ง คนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในสาขาวิ ช าหรื อ สาขาอาชี พ ทั งการจั ด การศึ ก ษาส้ า หรั บ ผู้ เ รี ย นในวั ย เรี ย น
ในระบบปกติและการจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) ส้าหรับผู้เรียนวัย
ท้างาน
๑.๒) ระดับสถาบันอุดมศึกษา
(๑) สนับสนุนให้เกิด Active Learning/ CWIE ทั้งระบบ สถาบันอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เช่น Active Learning และ/หรือ Cooperative and Work
Integrated Education (CWIE)
(๒) สนับสนุน ให้เครื อข่า ยสถาบัน อุดมศึกษาร่ วมกัน วิจัยพัฒนานวัตกรรม
ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับ
การศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(๓) พัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro Credential พร้อมกับ
การพัฒนาระบบ Credit Bank ทังภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถให้คุณวุฒิ
ฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบ
สนับสนุน อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพืนฐานการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตรงกับความ
ต้องการ
(๕) พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการทางานกับภาคการผลิตและบริการ
สถาบัน อุดมศึกษาสนับ สนุ นให้ บุคลากรท้างานร่วมกับภาคการผลิ ตและบริการอย่างเข้ม ข้นเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของอาจารย์และบุคลากรให้มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะที่ภาคการผลิตและบริการต้องการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ที่ป ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพัฒนาแผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าในโอกาส
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
เครื อ ข่ า ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น ยกร่ า งแผนการปฏิ รู ป ระบบการวิ จั ย
และนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใน ๒๐ ปี โดยมี เ ป้ า หมายรวมไปถึ ง การยกระดั บ ขี ด ความสามารถด้ า นนวั ต กรรมให้ กั บ
ผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการดาเนินงานและ
รวมไปถึงความสามารถการทาวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
๑๒-๒๗

ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจัดท้าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๕) ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา)
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

๑๒-๒๘

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

สาระสาคัญโดยสังเขป ให้มีการจัดท้ากฎหมายว่าการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อให้เป็นกฎหมาย
กลางที่เน้นการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารและจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และปฏิรูปกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาและวางกลไกส้ า คั ญ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด องค์ ก ร รวมถึ ง การจั ด องค์ ก ร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ ของการจั ด การศึ ก ษา ทั งนี จะต้ อ งเป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๑๒-๒๙

