สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 2/2563
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สศช.

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 :เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การแต่งตั้งรองประธานและโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
3.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
(ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

2. รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
• ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว

• ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ใคร่ขอเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2563 มาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3
3.1

เรื่องเพื่อทราบ

การแต่งตั้งรองประธานและโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

3.12.1การแต่
งตั้งงรองประธานและโฆษกคณะกรรมการปฏิ
ูปประเทศด้
การแต่
ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้ารนต่
าง ๆ านการศึกษา
สาระสาคัญ
ในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2563 คณะกรรมการฯ
มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
หรือ ปฏิ บัติห น้า ที่อื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการปฏิรู ปประเทศด้า น
การศึ กษา หรื อประธานกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา
มอบหมาย ดังนี้
• แต่งตั้งนายวิวัฒน์ ศัลยกาธร และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เป็นรองประธานคนที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
• แต่งตั้งนายศิริเดช สุชวี ะ เป็นโฆษกของคณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ยกร่างคาสั่งดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ความถูกต้อง และจะได้นาเสนอประธานลงนามโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร่าง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

กรกฎาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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3.2 การแต่
งตั้งคณะอนุ
รรมการในคณะกรรมการปฏิ
รูปประเทศด้ารนการศึ
กษาานต่าง ๆ (ต่อ)
วาระที
่ 2.1 ประกาศส
านักกนายกรั
ฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิ
ูปประเทศด้
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายไกรยส ภัทราวาท
นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
นายจิรตุ ม์ ศรีรัตนบัลล์
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
นายอนุชาติ พวงสาลี
นายประวิต เอราวรรณ์
นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
นางปัทมา วีระวานิช
นายพงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
นางสาวบุญทวี เทียมวัน

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

อานาจและหน้าที่
• ศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการปรับปรุงแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และประสานการขั บเคลื่ อนการด าเนิ นการตามแผนการปฏิ รู ป
ประเทศด้านการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กรอบเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
• ศึ กษาและให้ ข้ อเสนอแนะต่ อคณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศด้ าน
การศึกษา ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
• รายงานผลการปฏิ บั ติ งานต่ อคณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศด้ าน
การศึกษา
• ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
การศึกษามอบหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรกฎาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

(ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

4.2.1
(ร่าง)การแต่
ประเด็งนตัแผนการปฏิ
รูปประเทศด้รูปานการศึ
กษาานต่าง ๆ
้งคณะกรรมการปฏิ
ประเทศด้
สาระสาคัญ
ในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้
ฝ่ายเลขานุการ รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ดาเนินการยกร่างประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 7 กิจกรรม ได้แก่
• การจัดทาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• การพัฒนาเด็กปฐมวัย
• การสนับสนุนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบอาชีพ
• การยกระดับอาชีวศึกษา
• การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
• การจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (active learning)
• การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายเลขานุการ ได้นาข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และประเด็นที่กรรมการจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป
ประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครู ของ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยอาจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล มาประกอบการยก
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด2.การเปลี
่ยนแปลงต่อประชาชนอย่
างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

สถานการณ์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ที่ผ่านมา การพัฒ นาด้านข้อมูล สารสนเทศเพื่อใช้ป ระโยชน์ในการจัดการศึกษามีความก้าวหน้าอยู่หลายประการ อาทิ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเ ทศสนับสนุน
การบริหารจัดการในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ มากขึ้น มีการขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายสารสนเทศของสถานศึกษา การจัดทาแ ผนปฏิบัติ
การดิจิทัลเพื่อการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการดาเนินการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับแห ล่งข้อมูลต่างๆ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษายังพบปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ อาทิ
•

การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ในแต่ ล ะสั ง กั ด
และอีก 8 กระทรวงมีรูปแบบที่หลากหลาย
และแม้จะมีการทา MOU ก็ยังไม่เกิดผล
ที่จะบู ร ณาการข้ อมูล ได้จ ริ ง หรื อ เป็ น การ
เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล ที่บางหน่วยงาน
ไม่สามารถดาเนินการได้

•

การจัดเก็บข้อมูลนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์
ในการวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนา แต่
เป็นเพื่อการบริหารจัดการเงินอุดหนุนราย
หัวเท่านั้น ที่สะท้อนข้อมูลในภาพรวม แต่
อาจไม่สะท้อนถึงการจัดสรรทรัพยากร/ครู
ที่ไม่ทั่วถึง ไม่สามารถทราบได้ว่าเด็กคนไหน
ที่ไม่ได้รับการศึกษา ออกกลางคัน และซ้า
ชั้นที่เป็นข้อมูลจาเป็นในการบริหาร
งบประมาณ

ที่มา: กอปศ. (2562). รายงานเฉพาะเรือ่ งที่ 11 การพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล

•

คุณภาพของข้อมูลการศึกษาของ
ประเทศไทยที่จัดเก็บ ยังขาดการ
ประเมินที่เป็นมาตรฐาน
Education Data Quality
Assessment Framework (EdDQAF) ของ UNESCO institute
for Statistics และบางหน่วยงาน
ข้อมูลไม่เชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลบัตรประชาชน

4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
เป้าหมาย

ขั้นตอน

มีการบริหารจัดการและ
บูรณาการเชื่อมโยงระบบ
และกลไกข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของทุกหน่วยงานที่จัด
การศึกษา เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ กาหนด
นโยบาย และการ
วางแผนการศึกษาของ
ประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ
วงจร

1. ยก (ร่าง) พ.ร.บ. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ. ...
2. จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่อ้างอิงจากเลข
บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ศธ. ให้เป็น
รูปแบบเดียวกันและมีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยฐานข้อมูล 12 ฐาน
ดังนี้
• ฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน
• ฐานข้อมูลรายบุคคลครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
• ฐานข้อมูลรายบุคคลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอื่น
• ฐานข้อมูลทะเบียนทะเบียนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
• ฐานข้อมูลรายบุคคลผู้สาเร็จการศึกษา
• ฐานข้อมูลหลักสูตร
• ฐานข้อมูลด้านงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
• ฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษา
• ฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
• ฐานข้อมูลแผนงานโครงการและงบประมาณการศึกษา
• ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการศึกษา

ตัวชี้วัด
1.

2.

พ.ร.บ. การบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ...
ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและมีผล
บังคับใช้ภายในปี 2564
มีระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ที่อ้างอิงเลข
บัตรประจาตัวประชาชน
13 หลัก ที่เชื่อมโยง
รูปแบบเดียวกันจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
12 ฐาน

ระยะ
เวลา
ดาเนินการ
ม.ค. 64 –
ก.ย. 64

วงเงิน
รวม /
แหล่งที่
มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
หลัก
ดศ.

ก.ค. 64 –
ก.ย. 65
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4. (ร่(ร่าง)
3.2
าง)กิกิจจกรรมปฏิ
กรรมปฏิรูปรูปทีที่จ่จะส่ะส่งผลให้
งผลให้เกิเกิดดการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงต่
นแปลงต่ออประชาชนอย่
ประชาชนอย่าางมีงมีนนัยัยสสาคัาคัญญ(Big
(BigRock)
Rock)
สถานการณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ดูแลเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วน
เด็กแรกเกิดที่มีน้าหนัก
ต่าสูงขึ้น
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแล
ก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ

ร้อยละของเด็กแรกเกิด-ต่ากว่า 6 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว
65

62.94 70.83
47.61 50.07 53.94
2558

2559

2560

2561

2562

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม
6.24
5.87

5.63

อัตราการสูงดีสมส่วน ระดับ
IQ ดีขึ้น แต่ยังมีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้ากว่า 1 ใน 4

การได้รับนมแม่ลดลง และพบ
เด็กที่มีปัญหาด้านภาวะทุพ
โภชนากว่า 1 ใน 5

6.30

5.88

2558 2559 2560 2561 2562

ที่มา: Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข

60.27 61.13 62.66
50.89

57.8

45
2558 2559 2560 2561 2562

สูงดีสมส่วน

47.0

ปี 2559

58.95
ปี 2562

พัฒนาการ
1 ใน 4 มีพัฒนาการล่าช้า

IQ/EQ
31.81% = เด็กที่มี IQ
ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ (IQ < 90)
5.8% = อยู่ในเกณฑ์บกพร่อง
(IQ < 70)

เด็กส่วนใหญ่ได้รับการดูแล
จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แต่ยังมี
ปัญหาด้านคุณภาพของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
อัตราการเข้าเรียน
ในหลักสูตรปฐมวัย
เด็กอายุ 3 - 4 ปี
อยู่ที่ร้อยละ 85
อายุ 5 ปี
ได้เข้าเรียน 99%)

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพ
รวมอยู่ในระดับพอใช้ และมี
10.8% ต้องปรับปรุง/
ปรับปรุงเร่งด่วน

เด็กปฐมวัยในกลุ่มเปราะบาง ยังคง
ประสบปัญหาที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
กลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 0 - 4 ขวบ
มีสัดส่วนความยากจนหลายมิติ
สูงที่สุด
• เด็กเกือบ 9,000 คน เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
เนื่องจากถูกทาร้าย
• 75.2% ของเด็กอายุ 1-14 ปี
ถูกอบรม ด้วยวิธีรุนแรงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
14

4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ แก่เด็กปฐมวัย

เป้าหมาย
มีระบบและกลไก
การคัดกรอง
ติดตาม และ
ประเมินผลเด็ก
ปฐมวัย

ขั้นตอน
1.
2.

จัดทาระบบและกลไกการคัดกรอง ติดตาม และประเมินผลเด็กปฐมวัย
จัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวงหลักในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัด
1.
2.

มีระบบกลไกคัดกรอง
ติดตาม และ
ประเมินผลเด็กปฐมวัย
มีแผนปฏิบัติการ
ระหว่าง 4 กระทรวง
หลักในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

วงเงินรวม / หน่วยงาน
แหล่งที่มา รับผิดชอบ

ม.ค. 64 – ก.ย.
65

หน่วยงานหลัก
ศธ. (สกศ.)
หน่วยงานร่วม
พม. มท. สธ.

ม.ค. 64 – ก.ย.
64

ข้อสังเกต : (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 – 2569 โดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้กาหนด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย โดยมี
มาตรการ อาทิ (1) จัดให้มีระบบการสารวจ คัดกรอง และวินิจฉัยเพื่อหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส และระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถใน
การคัดกรองและวินิจฉัยเพื่อหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส และยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ กาสร้างกลไกประสานการดาเนินงาน และติดตามประเมินผล มีมาตรการ อาทิ (1)
สร้างกลไกการประสานงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (2) สร้างระบบติดตามประเมินผล
การดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด2.การเปลี
่ยนแปลงต่อประชาชนอย่
างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)

สถานการณ์เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา
•
•

นักเรียนที่เข้าศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ในระหว่างปีการศึกษา 2546–2548 จานวนกว่าร้อยละ 20 ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ (ม.ต้น) และกว่าร้อยละ 31 หลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.
แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีนโยบายเรียนฟรี แต่ความยากจนยังถือเป็นสาเหตุที่สาคัญในการหลุดออกนอกระบบ
การศึกษา
- กลุ่มเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุด 10% (Top 10) ได้เรียนต่อในระดับ ม.ปลาย/ปวช. ร้อยละ
80.3 และได้เรียนต่อในระดับ ปวส./อุดมศึกษา ร้อยละ 63.1
- ขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 10% (Bottom 10) ได้เรียนต่อระดับ ม.ปลาย/
ปวช. เพียงร้อยละ 40.5 และได้เรียนต่อในระดับ ปวส./อุดมศึกษาเพียงร้อยละ 4.2

เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา (ปีการศึกษา 2548-2560)

ค่าจ้างเฉลี่ยที่แรงงานได้รับต่อเดือน (บาท)

ผลกระทบ
• เด็กและเยาวชนมีระดับทักษะต่า ทาให้ได้รับค่าจ้างที่ต่าเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ของระดับการศึกษากับรายได้ โดยจะลดลงตามระดับการศึกษาที่ต่าลง ในระยะยาวอาจก่อให้เกิด วัฎจักร
ความจนโดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน
• อาจส่งผลให้เกิด การขาดแคลนแรงงานในระยะยาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร
(Demographic Change) โดยมีแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่าลง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์
ที่มา: สศช. (2563). รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2563.

4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะเวลา
ดาเนินการ
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
เด็กและเยาวชน
นอกระบบ
การศึกษากลับ
เข้าศึกษาต่ออย่าง
น้อยจนจบ
การศึกษาภาค
บังคับ และได้รับ
การพัฒนาทักษะ
อาชีพ

1.

กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการ
ค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพ
2. พัฒนาระบบสนับสนุนให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบซึง่ มีความพิการ
โดยวิธีการ อาทิ
• พัฒนาอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียม
• สร้าง/พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถอานวยความสะดวก
เพื่อให้สอดรับต่อความจาเป็นเฉพาะบุคคลอย่างสมเหตุสมผล
(Reasonable Accommodation)
• จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

1. จานวนเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาขัน้
พื้นฐานลดลงมากกว่าร้อย
ละ 25 ภายใน 3 ปี
2. จานวนคนพิการเข้าถึง
การศึกษาในแต่ละระดับ
เพิ่มขึ้น

ม.ค. 64 - ก.ย.
65

วงเงินรวม / หน่วยงาน
แหล่งที่มา รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
อปท.
หน่วยงานร่วม
สธ. ศธ. ศธจ.
พมจ. คค.

ม.ค. 64 - ก.ย.
65

17

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด2.การเปลี
่ยนแปลงต่อประชาชนอย่
างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)

สถานการณ์แรงงานไทย
•

ตลาดแรงงานไทยมีปัญหาโครงสร้างความไม่สอดคล้องกันของ
ระดับการศึกษาผลิตปริญญาตรีสัดส่วนสูง แต่ตลาดต้องการ
สายอาชีพ

•

ตลาดแรงงานไทยพึ่งพาแรงงานทักษะต่า/ผลิตภาพไม่สูงในสัดส่วนสูง
อีกทั้ง แรงงานในตลาดยังมีทักษะต่ากว่าที่นายจ้างคาดหวัง โดยเฉพาะ
ทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทางาน

ที่มา : เสาวณี จันทะพงษ์. (2563). ผลกระทบจากวิกฤต COVID การปรับตัวและความท้าทายต่อกลุ่มแรงงานตอนต้น (Young Workers).

4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัตอิ ย่างเต็มรูปแบบ และนาไปสู่การจ้างงาน
ระยะเวลา วงเงินรวม /
วยงาน
ดาเนินการ แหล่งที่มา รัหน่
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
บผิดชอบ
แรงงานมีทักษะที่
ตรงตามความ
คาดหวังของ
ผู้ประกอบการ

1.
2.

จัดทามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
โดยการรับเด็กเข้าไปฝึกงาน และมีข้อตกลงร่วมในการจ้างงานหลังจบ
การศึกษา อาทิ เพิ่มสิทธิประโยชน์การ ลดหย่อนภาษี
ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการ

1. จานวนสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี และระบบ
อื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25
2. ผู้ประกอบการที่ร่วม
จัดการอาชีวศึกษา ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
3. จานวนครูอาชีวศึกษาที่เข้า
รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

ม.ค 64- ก.ย.
65
ม.ค 64- ก.ย.
65

หน่วยงานหลัก
ศธ. (สอศ.)
หน่วยงานร่วม
รง. อก. กค.
ภาคเอกชน

19

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด2.การเปลี
่ยนแปลงต่อประชาชนอย่
างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

สถานการณ์คุณภาพผู้เรียน

1
2

จากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2018) ที่วัดความรู้เรื่องในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ
รายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 2019 (GCI 4.0) โดย World Economic Forum (WEF) ในกลุ่มทุนมนุษย์ (Human
Capital) สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาของไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพ ดังนี้

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย WEF ปี 2019 ด้านทักษะอนาคตของกาลังแรงงาน ตัวชี้วัดเรื่องการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking in
teaching) พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 89 จาก 141 ประเทศ มีคะแนนเพียง 37 คะแนนเต็ม 100 สะท้อนรูปแบบการเรียนการสอนที่ยงั ไม่กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้เรียนมากนัก (ที่มา : WEF, The Global Competitiveness Report 2019)
ผลการทดสอบ PISA ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2018 มีค่าเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ที่ 412.7
ต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD โดยอยู่อันดับที่ 61 ลดลงจากอันดับ 55 ในปี 2015 โดยข้อค้นพบที่สาคัญจากผล
การประเมิน PISA คือ
• การสอนและการวัดประเมินผลของครูที่อิงเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการพัฒนานักเรียนให้สามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ( ที่มา : กอปศ. 2562.
รายงานเฉพาะเรื่องที่ 12)
• ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาปัจจัยสาคัญของผลคะแนนที่ต่างกันในนักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มนักเรียน
ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีและอยู่ในโรงเรียนที่มีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่
เพียงพอจะมีผลคะแนนมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ด้อยกว่าอย่างมาก อาทิ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมีระดับคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ทั้งนี้ ปัญหา
ที่สาคัญของโรงเรียนที่ด้อยกว่าคือการขาดแคลนครู โดยเฉพาะระดับมัธยมต้นขาดแคลนบุคลากรทาง
การศึกษาถึงร้อยละ 31 (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนขยายโอกาส)
( ที่มา: สศช., รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2562)

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด2.การเปลี
่ยนแปลงต่อประชาชนอย่
างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

สถานการณ์การจัดการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลดช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษาระหว่างเด็กจากกลุ่ มเศรษฐกิจสังคมต่าง ๆ ด้วยความพยายาม
อย่างต่อเนื่องในการขยายจานวนโรงเรียนและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เด็กไทยทุกคนได้รับสิทธิการศึกษาขัน้ พื้นฐานเป็นเวลา 12 ปี และขั้นอนุบาลอีก
เป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ดี 1 ใน 3 ของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี รู้หนังสือไม่เพียงพอที่จะนาไปใช้งานได้ เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีปัญหาเรื่องนี้ อย่าง
รุนแรง โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้กาลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสูง แต่คุณภาพการเรียนการสอนกลั บยังไม่ดีเท่าที่ควร และมีข้อจากัดเรื่องการขาด
แคลนครู อุปกรณ์การสอน และอาคารสถานที่อย่างมาก
จากรายงาน PISA 2018 Thailand Country Report ของ World Bank (2020) พบว่า หากใช้โมเดลการจัดสรรบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กคศ.) จะไม่พบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งตรงข้ามกับโมเดลของธนาคารโลกที่บ่งชี้ถึงความขาดแคลนของบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กในขั้นวิกฤต ซึ่งย่อมส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียนประเภทดังกล่าว

โรงเรียนประถม โรงเรียนประถม
นร. ≤ 120
นร. > 120
จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการ - กคศ.
65,037
97,369
จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการ - World Bank
161,608
106,087
จานวนบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน
89,998
106,793
จานวนโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา - กคศ.
979
1,901
จานวนโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา - World Bank
13,541
3,713

โรงเรียนขยาย
โอกาส
นร. ≤ 120
9,023
15,107
10,122
207
826

โรงเรียนขยาย
โอกาส
นร. > 120
123,064
133,318
128,518
2,392
4,235

โรงเรียนมัธยม

รวม

133,506
113,612
131,684
1,264
280

427,998
529,732
467,115
6,743
22,595

4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ปรับระบบการบริหารจัดการศึกษาขนาดเล็ก
เป้าหมาย
พัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อให้
มีการศึกษาที่มี
คุณภาพสาหรับ
เด็กทุกคน

ขั้นตอน
1.
2.
3.

4.

ลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งค่าใช่จ่ายสูงและคุณภาพการเรียนการ
สอนไม่ได้มาตรฐาน โดยการจัดรูปแบบเครือข่ายโรงเรียนใหม่ ควบรวม
โรงเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ
เพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงต้องมีอยู่ในพื้นที่ ๆ
ห่างไกล
ฝึกอบรมและเพิ่มแรงจูงใจในการดึงดูดครูที่มีคุณภาพให้มาสอนที่
โรงเรียนในเครือข่าย หรือโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดสรรบุคคลในท้องถิ่นที่เรียนดี
มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ได้รับทุนในการศึกษาเพื่อเข้าเรียนครูและ
กลับไปเป็นครูในท้องถิ่นของตน

ตัวชี้วัด
1. จานวนโรงเรียนขนาด
เล็กลดลง
2. จานวนงบประมาณของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่
จาเป็นต้องมีในพื้นที่
ห่างไกลเพิ่มขึ้น
3. จานวนบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียน
เครือข่ายหรือโรงเรียน
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
4. จานวนนักเรียนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
ทุนการศึกษาเพื่อกลับมา
เป็นครูในท้องถิ่นของตน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

วงเงินรวม
/
แหล่งที่มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
ศธ.
หน่วยงานร่วม
อปท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
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4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย
มีการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุก
(active
learning) และ
การวัดผล
ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
และทักษะชีวิตที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21

ขั้นตอน
1.

2.

3.

พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจจากการมีสว่ นร่วมในกระบวนการคิด
การปฏิบัติ การนาความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การ
สะท้อนความคิด การปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งการทางานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
ปรับปรุงระบบการวัดผลประเมินผลให้มุ่งเน้นที่การวัดผล
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative assessment)
ที่สะท้อนความรู้และทักษะของผู้เรียนผ่านวิธีการต่าง ๆ
อาทิ การสนทนากลุ่ม การสอบปากเปล่า การลงมือปฏิบัติ
การเขียนรายงาน โดยครูจะต้องสามารถให้ Feedback แก่
ผู้เรียนในการวัดผลประเมินผลนั้น ๆ ได้
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถกากับดูแล และช่วยเหลือครู ในการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก และการวัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

ตัวชี้วัด
1. จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ อาทิ การเรียนรู้ผ่าน
การทางาน (Work-based Learning) การ
เรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based
Learning) การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา
(Problem-based Learning)
2. จานวนรูปแบบการวัดผลประเมินผลผู้เรียน
ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนา พร้อมมีการให้
Feedback จากครูผู้สอน
3. ผู้บริหารศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถ
กากับดูแลครู ในการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุก และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
4. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ช่วยเหลือครู ในการจัดการเรียนการสอนเชิง
รุก และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย.
64

วงเงินรวม
/
แหล่งที่มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
ศธ.
หน่วยงานร่วม

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

ม.ค.- ก.ย.
64
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ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด2.การเปลี
่ยนแปลงต่อประชาชนอย่
างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

สถานการณ์การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
จากสภาวการณ์ของการผลิตและคัดกรองครูในปัจจุบัน พบว่า

•
•
•
•
•
•

บัณฑิตครูบางสาขาเกินความต้องการและบางสาขาขาดแคลน
บัณฑิตครูมีความลึกซึ้งและแม่นยาในเนื้อหาวิชาที่สอนน้อย และขาดความสนใจในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง
หลักสูตรผลิตครูเน้นรายวิชา/หลักทฤษฎีมากกว่าการสร้างสมรรถนะหลักของครูและการปฏิบัติ
ภาครัฐไม่มีเอกภาพเชิงนโยบายในการผลิตครู ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลกากับติดตามวางระบบการผลิตครูในภาพรวม
ครูไม่สามารถจูงใจผู้เรียนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้การบริหารจัดการชั้นเรียนไม่มีประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้สอนในสถาบันผลิตครูส่วนใหญ่สอนได้เฉพาะหลักการทางการศึกษาทั่วไปในสถานการณ์สมมติไม่สามารถเป็นตัวแบบที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาครูได้

ที่มา : กอปศ. 2562. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 8 ครูและอาจารย์

4. (ร่าง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) (ต่อ)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 7 ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลครู
ระยะเวลา วงเงินรวม / หน่วยงาน
ดาเนินการ แหล่งที่มา รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
กลไกและระบบ
การผลิตและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐานสากล

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ออกแบบระบบและรูปแบบกระบวนการสรรหาผู้ที่มีความสามารถ
มีความศรัทธาในวิชาชีพเข้ามาเรียนครู
พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่
ปรับระบบและรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเตรียมครู
ทีเ่ ป็นเลิศ
ปรับระบบการติดตามและการวัดและประเมินสมรรถนะครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
กาหนดกรอบมาตรฐานและสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพ
ครูของสถาบันผลิตครูสู่การยกระดับคุณภาพสากล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการผลิตครูพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
พัฒนาแพลตฟอร์มและเครือข่ายการเรียนรูส้ ู่พลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลง

1. มีระบบการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
มาตรฐานสากล
2. มีสถาบันผลิตครูเข้าร่วม
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การตามที่กาหนดไม่น้อย
กว่า 50 สถาบันกระจาย
ไปทั่วทุกภูมิภาค มีครูพี่
เลี้ยงไม่น้อยกว่า 100,000
คน จากโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจาน
วนไม่น้อยกว่า 1,000
โรงเรียนทั่วประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย.
65

หน่วยงานหลัก
อว.
หน่วยงานร่วม
ศธ. อปท.
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
•

ประเด็นปฏิรูปด้านการศึกษาเพื่อจัดทารายละเอียดแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในลาดับต่อไป

•

ขอความเห็นเบื้องต้นในการกาหนดประเด็นตามเค้าโครงแผนปฏิรูปประเทศในระดับแผนปฏิรูป ดังนี้
1) ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2) เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2564 -ปี 2565
3) ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
26

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอบคุณ

เป้าหมายการศึกษาในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ม.50 (4)
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ม. 54 และ หมวด 14 การปฏิรูป
ประเทศ ม.250 การจัดการศึกษา ดาเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึง
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.258 จ.(1) การ
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.259 ม.261 กลไกการปฏิรูปการศึกษา
ให้มีการจัดทาแผน การวัดประเมินผล ระยะเวลาในการปฏิรูป โดยให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม จัดให้มีคณะกรรมการ
ที่เป็นอิสระดาเนินการจัดทาข้อเสนอและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
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หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.258 จ. (2) การสร้างโอกาส
ทางการศึกษา ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู

หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.258 จ. (4) การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระดับชาติและพื้นที่
หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.258 จ. (3)
การพัฒนาคุณครู
ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งกลไกสร้างระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล

29

