


ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา ลดความเลือ่มล�า้ทางการศกึษา  
มุง่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

และปรบัปรงุระบบการศึกษาใหมี้ประสทิธภิาพในการใช้ทรพัยากร  
เพ่ิมความคลอ่งตัวในการรองรบัความหลากหลาย 
ของการจดัการศกึษา และสรา้งเสริมธรรมาภิบาล

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา	มีเป้าหมายอันพึงประสงค์	คือ	ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและเป็นพลเมือง 
ที่ดี รู ้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ	 โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ฉบับเดิม	ที่ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ไว้จ�านวน	7	 เรื่อง	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	 2563	 
ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 3 เรื่อง	และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย  
(สีส้ม) 4 เรื่อง นั้น	ได้น�ามาด�าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	ผ่านกิจกรรม	Big	Rock	
จ�านวน	 6	 เรื่องและประเด็นปฏิรูป	 และอีก	 1	 เรื่องและประเด็นปฏิรูป	 เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุน 
การขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	 Rock	 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 โดยแสดงรายละเอียด 
ความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับเดิม)	 กับกิจกรรม	 Big	 Rock	 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	สรุปได้ดังนี้
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ดา้นการศกึษา

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 12

12
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการศึกษา
CR12

สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR12G01

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ�าเป็น 
ของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่ อสาร และท�างานร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	 1	มีระดับใกล้เคียงใน 
การบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	2564	และปี	2565	 โดยช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
และหน่วยงานร่วมด�าเนินการได้ด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการการท�างาน	สนับสนุนนวัตกรรม 
การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 มีการเตรียมการจัดท�า 
กรอบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ	พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ	
พัฒนาครู	และบุคลากรทางการศึกษา	รวมถึงพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินสมรรถนะท่ีเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะในสถานการณ์จริง	 ด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา	 พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น	 ๆ	 
ท่ีเน ้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป	 ด�าเนินการให้บริการแพลตฟอร์มระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน  ์
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง	 เพ่ือสนับสนุนให้คนไทยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	รวมทั้ง 
มีการจัดท�าร่าง	กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา



สำระส�ำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถำนะกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน ้นการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 
การศึกษาระดับปฐมวัย	และป้องกันเด็กและเยาวชน 
ออกจากระบบการศึกษา	 โดยพัฒนาระบบการค้นหา	
เฝ้าระวัง	ติดตาม	และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย	 และติดตาม	ช่วยเหลือ 
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู ่ 
การศึกษาระดับประถมศึกษา	 และการพัฒนา 
เครื่ อ งมื อการประ เมินศั กยภาพด ้ านการอ ่ าน 
และคณิตศาสตร ์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของประชากรวัยแรงงาน	 เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวัง
และติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ 
และความเสมอภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ์
ของไทยอย่างต่อเน่ือง	มีกลไกสนับสนุนในการป้องกัน
และมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจาก
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 การด�าเนินงาน 
ในระดับพื้นที่	และต้นสังกัด	การติดตามความคืบหน้า	
และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที ่
ก�าหนดไว ้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ 
และระบบบูรณาการการท�างาน	สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน
แก ้ ไขป ัญหาเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้ งแต  ่
ระดับปฐมวัย	 สนับสนุนกลไกการด�าเนินงานในระดับพื้นท่ี 
และต้นสังกัด	 รวมทั้งติดตามความคืบหน้า	 และระดมการม ี
ส ่วนร ่วมของสังคม	 โดยประกอบด ้วย	 โครงการทั้ งหมด	 
10	 โครงการ	 จาก	 3	หน่วยงาน	 ได้แก่	 กระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงมหาด ไทย 	 กองทุ น เพื่ อ ความ เสมอภาคทาง 
การ ศึกษา 	 โดย ใช ้ งบประมาณจาก 	 พรบ . งบประมาณ 
ปี	พ.ศ.	2565

BR1202 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบ 
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้	ทักษะ	คุณลักษณะผู้เรียน 
เข้าด้วยกนัด้วยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ	 (Active	Learning)	
ผู ้ เ รียนสามารถเข ้าใจและเรียนรู ้อย ่างมีความสุข 
และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ผ่านการท�างาน
เป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน	การมี
ครู	 อาจารย์ที่มีสมรรถนะ	ด้านการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย	เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น	
ผู ้ บ ริหารสถานศึกษาและผู ้บ ริหารการศึกษามี
สมรรถนะในการบริหารงานการจัดการเรียนรู  ้
การนิเทศการเรียนรู้การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ 
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู ้ที่ผู ้เรียนสามารถ

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยมีการจัดท�าการพัฒนา 
ระบบวัดแววพหุปัญญา	และการจัดท�าสื่อเพื่อใช้ส�าหรับอบรมคร	ู
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษระดับประถมศึกษา	
สังกัด	 สพฐ.	 รวมถึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร ์พลังสิบ	 
และได้จัดท�าหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครู 
ผู ้สอน	 ส�าหรับการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร	์ 
และเทคโนโลยี	 รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เรียน 
ทุกระดับในรูปแบบ	 Active	 learning	 ผ่านการขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณและการออกแบบเทคโนโลยี	 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา	(STEM	Education)

BR1201

กสศ.

ศธ.
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ก�าหนดเส้นทางและจังหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเอง
อย ่ า ง มีความหมาย	 มี การวั ดและประ เ มินผล 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง	 ตลอดจนมี 
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และความพร้อม

BR1202 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

อว.
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BR1203 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่ ง เน ้นให ้มีการออกแบบระบบการเรียนรู ้ ใหม ่	 
การ เปลี่ ยน โฉมบทบาทครู ให ้ เ ป ็ นครู ยุ ค ใหม ่	 
โดยวางแผนการผลิต	 พัฒนาและปรับบทบาทครู 
และอาจารย ์ยุคใหม ่ให ้ เป ็นผู ้อ�านวยการเรียนรู ้	 
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่	 การดึงดูด	 
คัดสรรผู ้ที่ มีความสามารถสูงและมี คุณลักษณะ 
ความเป็นครูเข้ามาเป็นครู	 ส่งเสริม	สนับสนุนระบบ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย ่างต ่อเนื่อง	 
รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท	มุ่งเน้นให้สถาบัน
ผลิตครูปรับบทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูง 
และเป็นความต้องการของประเทศ	ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ�าการทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่จ�าเป็นของแต่ละบุคคล	ทั้งด้านการใช้
หลักสูตร	 การจัดการเรียนรู ้ 	 การวัดประเมินผล 
และการใช้สื่อการเรียนรู ้สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู ้ 
เชิงรุก	ทักษะการสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรม
และการสร้างผลงานทางวิชาการ	การบริหารจัดการ
ศึกษาและการนิ เทศการศึกษา	 รวมทั้ งการใช ้
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน�าไป 
ใช ้ประโยชน ์ในชีวิตจริง	 และยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยมีการจัดตั้งคณะท�างาน 
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคล 
ที่ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ เข ้ า เ รียนครูและการพัฒนา 
เครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู	 ปรับปรุง
หลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนที่เพ่ือสร้างความ 
เป ็น เลิ ศ 	 พัฒนาระบบและกระบวนการบ ริหาร จัดการ 
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศ 
การศึกษาและการสอนงานของครู พ่ี เลี้ ยงในสถานศึกษา	 
พัฒนาอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 ก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่ง 
และมาตรฐานวิทยฐานะของข ้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา	 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ	 
และปรับปรุ งหลัก เกณฑ ์และ วิ ธีการย ้ ายข ้ าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา



BR1204 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอื่น ๆ 
ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น�ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิภาคีที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
ให ้มีคุณภาพและขยายวงกว ้ าง ในสถานศึกษา
อาชี วศึ กษาทุ กแห ่ ง 	 ให ้ ส ามารถจั ดการ เ รี ยน 
การสอนระบบ ดั งกล ่ า ว ได ้ อย ่ า ง เ ต็ ม รู ปแบบ	 
ให ้ผู ้ เรียนทุกคนทุกสาขาวิชาได ้ เข ้าฝ ึกงานหรือ 
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ	 ส่งเสริม
ให ้สถานศึกษายกระดับคุณภาพและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ เป ็นจุดแข็ง	 
มี ม าตรฐานสู ง สู ่ ค ว าม เป ็ น เ ลิ ศ ในแต ่ ละแห ่ ง	 
หรือสาขาที่ สอดคล ้องกับการพัฒนา เ ชิ ง พ้ืนที่ 
และทิศทางการพัฒนาและการลงทุนควบคู ่กับ 
การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยความร่วมมือ
กับภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยมีการพัฒนาระบบความ 
ร ่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น	 ๆ	 
ที่ เน ้นการฝ ึกปฏิบั ติอย ่างเต็มรูปแบบ	 ปรับปรุงหลักสูตร 
ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศ 
และท้องถิ่น	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอื่น	 ๆ	 ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม 
รูปแบบ	 โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน	 ด�าเนินการโครงการจัดต้ังศูนย์ 
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา	และจัดท�าคู่มือการขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานศูนย ์บริหารเครือข ่ายการผลิตและพัฒนา 
ก�าลั งคนอาชีวศึกษา	 ด� า เนินการจัดตั้ งศูนย ์อาชี วศึกษา 
ทวิภาคีเขตพื้นที่	15	แห่ง	 เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

BR1205 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาทหรือขยาย 
การให้บริการให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ทางประชากร	 สามารถรองรับการจัดการเรียนรู ้ 
ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากร 
ทุกกลุ ่ ม 	 มีบทบาทในการร ่ วมพัฒนาก� าลั งคน 
วัยท�างานในภาคการผลิตและบริการ	ซึ่งเป็นภารกิจ 
ที่ส� าคัญและเร ่ งด ่วนไม ่น ้อยไปกว ่าการพัฒนา 
บัณฑิตใหม่	 มุ ่งเน ้นให ้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัว 
ในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของระบบ
วิจัยและศักยภาพของนักวิจัย ให ้มีความพร ้อม 
และความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้อง 
กับความต ้องการในการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข ่งขันของประเทศอย ่างยั่ ง ยืน	 รวมทั้ ง 
มุ ่ ง ให ้ สถาบันอุ ดมศึ กษาและหน ่ วยงานก� า กับ 
มีระบบธรรมาภิบาลที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยมีการให้บริการ	แพลตฟอร์ม
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่สนับสนุนให ้คนไทย 
ได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	ด�าเนินยุทธศาสตร์
ด ้ านการวิจัยและสร ้างนวัตกรรมเพื่ อตอบโจทย ์ท ้ าทาย 
ของสังคม	จัดท�ามาตรฐานและคุณภาพระดับอุดมศึกษา	ศึกษา
ระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนาก�าลังคนในลักษณะ	 
Demand-Side	Financing	จัดท�าระบบการจัดสรรและบริหาร 
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ ่ งผลสัมฤทธิ์ 	 พัฒนาระบบ
สารสนเทศส�าหรับการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล	
OKRs	จัดท�าร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	 เร่ือง	 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2564	 และประกาศกระทรวง 
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	แนวปฏิบัติ
ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม	 หลักเสรีภาพทางวิชาการ	 
หลักความเป็นอิสระ	และหลักความเสมอภาค	พ.ศ.	2564

ศธ.

อว.
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 1 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	.... คณะรัฐมนตรีมีมติให ้ เสนอร ่างพระราช 
บัญญัติฯ	 ต่อรัฐสภา	 ตามหนังสือ	 ด่วนท่ี	
นร0503/28432	ลงวันที่	8	กันยายน	2564 
ซึ่ ง เ มื่ อ วั น ที่ 	 9 	 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 	 2 5 6 4	 
ที่ประชุมร ่วมกันของรัฐสภา	 ได้ลงมติรับ 
หลักการร ่าง	 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	 
พ.ศ.	….	เรียบร้อยแล้ว

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจนเฉียบพลัน 
และน�ามาซึ่งความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการหลุดออกนอกระบบการศึกษามากยิ่งข้ึน	 อีกท้ังยังส่งผลให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด�าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก	การติดตามดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	ควรพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ	์ 
เพื่อให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงปรับเปล่ียนแนวทางการด�าเนินงาน 
ให้มุ่งเน้นมาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากยิ่งขึ้น	

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
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2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
   ในศตวรรษที่ 21

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู ้สู ่การเรียนรู ้สมรรถนะไปสู ่การปฏิบัติได ้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส ่งผลให ้โรงเรียนในหลายพ้ืนที่ต ้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน 
เป ็นรูปแบบออนไลน์	 รวมถึงไม ่สามารถด�าเนินการในบางกิจกรรมได ้ตามก�าหนดเวลา	 เกิดข ้อจ�ากัด 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะและการประเมินพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง	 ไม่สามารถจัดการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 จึงควรเร่งด�าเนินการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ผู ้ เรียนและผู ้สอน 
สามารถใช ้ เครื่องมือการเรียนรู ้ทางออนไลน ์ในรูปแบบต ่าง	 ๆ	 ที่ เหมาะสมกับทุกช ่วงวัยเพื่อน�าไปสู  ่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ฐานสมรรถนะ	 ซึ่งจะช่วยลดข้อจ�ากัดของการจัดการเรียนการสอนออนไลน	์ 
และควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ผ ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย	 ควรจัดเตรียมแผน 
การด�าเนินงานเพื่อรองรับการเร่งด�าเนินกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

3. การจัดอาชีวศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนบางประเภทท่ีต้องใช้วิธีการ	Onsite	 ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตาม 
ระยะเวลาที่ก�าหนด	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรเร ่งด�าเนินการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ผู ้ เรียน 
และผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย	ควรจัดเตรียม
แผนการด�าเนินงานเพ่ือรองรับการเร่งด�าเนินกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด	อาทิ	การส่งเสริม 
การเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติที่น�าไปสู่การจ้างงานท่ีต้องใช้รูปแบบการเรียนแบบ	Onsite	 เท่านั้น	 เพ่ือให้สามารถ 
เร่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ในสถานการณ์ปกติ



สถานการณ์ปี 2564

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล  
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ

(1 ) 	 มีการปรับปรุ งระบบการวัดผลประเมินผล	 
ให้มุ ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 

(2)	 มีการก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ	 และแผนการ
แก ้ ไขป ัญหา เด็ ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา	 
(ป.1-ม.3)	 อายุ	 6-14	 ป ี	 เชิงป ้องกันและแก ้ไข 
ในระยะ	5	ปี	และ	10	ปี	โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

(3)	 มีการพัฒนาเครื่องมือส�ารวจความพร้อมของ 
เด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา	

(4)	 ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์
อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 	 และครูฝ ึก
ในสถานประกอบการ ได ้ รั บการพัฒนา ทักษะ 
การถ่ายทอดหรือสอนงาน	 การวัดและประเมินผล	 
และระบบการดูแลผู้เรียน	

(5)	 มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติโดยวิธี
การเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้

( 6 ) 	 มี ก ร อบม า ต ร ฐ านสม ร ร ถน ะ วิ ช า ชี พ ค ร	ู 
ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาที่เน้นให้คร ู
มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ	 เชี่ยวชาญวิชาชีพ	
มีจรรยาบรรณ	และจิตวิญญาณความเป็นครู
 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR12G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1)	มีการน�าระบบวัดผลที่เน้นประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนไปใช้

(2)	 สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษา	 วัยเรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ	(ป.1	-ม.3)	อายุ	6-14	ปี	
ไม่เกินร้อยละ	5	ในปี	2565

(3)	 มีการทดสอบเคร่ืองมือส�ารวจความพร้อมของ
เด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา

(4)	 ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์
อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 	 และครูฝ ึก
ในสถานประกอบการ ได ้ รั บการพัฒนา ทักษะ 
การถ่ายทอดหรือสอนงาน	 การวัดและประเมินผล	
และระบบการดูแลผู้เรียนเพิ่มข้ึน

(5)	 มีระบบ	 credit	 bank	 ที่สามารถให ้คุณวุฒ ิ
ฉบับย ่อยกับ ผู ้ เ รี ยน	 และสะสมเ พ่ือ เ ทียบโอน 
เพื่ อ เป ็นส ่ วนหนึ่ ง ของการจบการศึ กษาระ ดับ
ปริญญาได้

(6)	มีการน�ากรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูไปใช้

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

256

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการศึกษา
CR12CR12G01

ป ี2565ป ี2564
สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธ์ิอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบการวัดผลประเมินผล ให้มุ่งเน้น 
ที่การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	ในปี	2564	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ได้มี
การปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยมุ่งเน้นท่ีการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน	มีการออกแบบ 
และวางแผนวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้	 โดยใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย	อาทิ	 การทดสอบ	การสังเกตพฤติกรรม	การสอบปากเปล่า	 
การสัมภาษณ์	 การเขียนสะท้อนการเรียนรู ้	 มีการประเมินภาคปฏิบัติตามสภาพจริงหรือชีวิตประจ�าวัน 
ของผู ้ เรียนโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน	 มีการจัดท�าแนวทางการพัฒนาตนเองของผู ้ เรียน	 รวมถึง 
มีการน�าเสนอองค์ความรู้หรือแหล่งข้อมูลในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน	 เพื่อมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานแล้ว 
จัดส่งผลการประเมินกลับไปให้ผู้สอน

เด็กเยาวชนอายุ 6-14 ปี นอกระบบการศึกษา

ที่มา:	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2 สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัย
เรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3) อายุ 
6-14 ปี โดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา	 (กสศ.)	 ประมาณการว ่าจะมีเด็ก
เยาวชนนอกระบบการศึกษาตามนิยามดังกล ่าว 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 7.5	 ในปี	 2561	 เป็นประมาณ 
ร ้อยละ	 9.12	 ในปี	 2564	 โดยแบ่งเป ็นสัดส ่วน 
ประชากรนอกระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา	
ประมาณร้อยละ	 4	 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 
ราวร้อยละ	19	อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19	อันน�ามาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม	 โดยเฉพาะความยากจนท้ังแบบเฉียบพลัน
และถาวรท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน	 และส่งผลให้
ครัวเรือนจ�านวนมากขาดความพร้อมในการลงทุน
ทางด้านการศึกษาของบุตรหลานอย่างมีนัยส�าคัญ

ตัวชี้วัดท่ี 3 เครื่องมือส�ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา	 ในระยะ 
ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินโครงการส�ารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย	โดย	กสศ.	
ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย	 (RIPED)	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 เพื่อส�ารวจ 
และวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความพร้อมในการเข้าสู ่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย	 (School	 Readiness)	 
โดยปัจจุบัน	 โครงการอยู่ในระยะท่ี	 4	 (ปี	 2563-2564)	 มีการขยายพ้ืนที่ด�าเนินงานออกไปทั้งส้ิน	 23	จังหวัด	
ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ

ร้อยละ
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ตัวชี้วัดที่ 4 ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และครูฝึกในสถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบการดูแลผู้เรียน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ	 โดยมีการจัดท�าระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร	พร้อมจัดท�าคู่มือสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ	
ทั้งนี้	มีผู้เข้ารับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ	ของ	สอศ.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
จ�านวนทั้งส้ิน	172	คน	ท่ัวประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 5 แนวทางการส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดท�าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา	
ระดับอุดมศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญา	 (ฉบับท่ี	 3	 )	 พ.ศ.	 2563	 เพื่อเป็นแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ของหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ	 รวมทั้งการก�าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 เป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยง 
ผลการเรียนรู้กับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	และส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(สกศ.)	ได้มีการศึกษาระบบ
สะสมหน่วยการเรียนรู ้ของประเทศไทย	 รวมถึงได้มีการด�าเนินโครงการในสถานศึกษาน�าร่องเพื่อพัฒนา 
คุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู ้เรียน	 โดยใช้ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู ้	 หรือธนาคารหน่วยกิต	 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6 กรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา	คุรุสภาได้ด�าเนินการ
ประกาศก�าหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู	 ด้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ 
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	 ตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 พ.ศ.	 2563	 โดยได้มีการด�าเนินการให้มี 
การทดสอบฯ	 ครั้งที่ 	 1	 ในช ่วงเดือนกุมภาพันธ ์	 2564	 และอยู ่ระหว ่างการด�าเนินการจัดการทดสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู	ครั้งท่ี	2
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา	 
และการด�าเนินงานภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 
(Big	Rock)	โดยได้มีความคืบหน้าการด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญ	ดังนี้
 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย	หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้ด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการการท�างาน	 สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 สนับสนุนกลไกการด�าเนินงาน 
ในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด	รวมท้ังติดตามความคืบหน้าและระดมการมีส่วนร่วมของสังคม

 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง 
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21	มีการเตรียมการจัดท�ากรอบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ	การพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียนรู้สมรรถนะ	 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน	พัฒนาครู	
ศึกษานิเทศก์	 และบุคลากรทางการศึกษา	 รวมถึงพัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะที่เน้นการประยุกต ์
ใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์จริง	 และจัดท�าระบบการอบรม	การใช้ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอบรมเขตพื้นที่การศึกษาน�าร่องจ�านวน	5	เขตพื้นที่

 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ส�านักงาน	ก.ค.ศ.)	 
ได้ด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ�านวน	4	สายงาน	ได้แก่	สายงานการสอน	สายงานบริหารสถานศึกษา	สายงานบริหารการศึกษา	และสายงาน
นิเทศการศึกษา

 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม 
รูปแบบน�าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน	มีการพัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และระบบอื่น	ๆ	ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน	ประกัน
คุณภาพผู ้ เรียนอาชีวศึกษาให ้มีความพร ้อมเข ้าสู ่อาชีพ	 และก�าลังด�าเนินการจัดตั้ งศูนย ์อาชีวศึกษา 
ทวิภาคีเขตพื้นท่ี	15	แห่ง
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 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการ
ให้บริการ	Platform	Thai	MOOC	LMS	และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ	เอกชน	และสถาบันการศึกษา
ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์	 โดยปัจจุบันมีรายวิชาออนไลน์	 จ�านวน	 500	 รายวิชา	 มีจ�านวนผู ้ เรียน 
มากถึง	 843,000	คน	มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (National	Research	 
and	 Innovation	 Information	 System:	 NRIIS)	 นอกจากนี้ 	 ได ้มีการจัดท�าร ่างประกาศกระทรวง	 
เรื่อง	 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 .. . .	 และหลักการจัดการอุดมศึกษา	 
และการเปิดเผยผลการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติตามมาตรา	9	ประกอบมาตรา	 10	 แห่ง	 พระราชบัญญัต ิ
การอุดมศึกษา	พ.ศ.	2562	ซ่ึงอยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	
ได ้แก ่ 	 การสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต ่ระดับปฐมวัย	 ส ่ งผลให ้ เกิดป ัญหา 
ความยากจนเฉียบพลันและน�ามาซึ่งความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา 
มากยิ่งขึ้น	 อีกท้ังยังส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด�าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก	 การติดตามดูแล 
และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้สู ่การเรียนรู ้สมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 21	 ส่งผลให้โรงเรียนในหลายพื้นที่ต้องปรับรูปแบบการเรียน 
การสอนเป็นรูปแบบออนไลน์	 รวมถึงไม่สามารถด�าเนินการในบางกิจกรรมได้ตามก�าหนดเวลา	จนเกิดข้อจ�ากัด 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้สู ่การเรียนรู ้สมรรถนะและการประเมินพัฒนาการ 
การเรียนรู ้อย ่างต ่อเนื่อง	 การจัดการประชุมเพื่อสร ้างความเข ้าใจในการพัฒนาสมรรถนะให ้แก ่ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 ไม่สามารถด�าเนินการจัดประชุมภายนอก	 รวมถึงไม่สามารถ 
ด�าเนินการจัดประชุมภายในที่มีจ�านวนผู ้เข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมากได้	 และการจัดอาชีวศึกษาที่เน้น 
การฝึกปฏิบัติอย ่างเต็มรูปแบบ	 บางประเภทที่ต ้องใช ้วิธีการ	 Onsite	 ไม ่สามารถด�าเนินการได้อย ่างม ี
ประสิทธิภาพ	ท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 
ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 เพ่ือให้สามารถส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงานให้มุ่งเน้นมาตรการป้องกัน
และฟื้นฟูผลกระทบท่ีตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากยิ่งขึ้น	 อาทิ	 เด็กยากจน	 เด็กพิการ	 
หรือเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�าเนินการสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้เคร่ืองมือการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง	ๆ	 เพ่ือน�าไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ฐานสมรรถนะ	 ซึ่งจะช่วยลดข้อจ�ากัดของการจัดการเรียนการสอนออนไลน	์ 
และควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ผ ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย	 รวมถึงควรจัดเตรียม
แผนการด�าเนินงานเพื่อรองรับการเร่งด�าเนินกิจกรรมที่ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19	อาทิ	การส่งเสริมการเรียนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติท่ีน�าไปสู่การจ้างงานท่ีต้องใช้รูปแบบการเรียน 
แบบ	Onsite	เท่านั้น	เพื่อให้สามารถเร่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ในสถานการณ์ปกติ
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