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ในบริบทการพัฒนาของประเทศไทย การศึกษาเป็นกลไก
ส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให ้มีคุณภาพ         
มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่
พร้อมต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งแรงกดดัน
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายใน
ประเทศที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นการผลิตทรัพยากร
มนุษย ์เพื่อเป ็นก�าลังที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ      
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงจ�าเป็นต้องสอดคล้อง
และตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
บริบทการพัฒนาของประเทศ หากพิจารณาจะพบว่ามี   
สถานการณ ์และแนวโน ้ม ท่ีส� าคัญ โดยแบ ่ ง เป ็น
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก อาทิ (1) การปฏิวัติ
ดิ จิทั ล  (D ig i ta l  Revolut ion)  ความก ้ าวหน ้ า 
ด ้านเทคโนโลยี ดิจิทัลแบบก้าวกระโดด การเข ้าสู ่ 
ยุคอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และวิถีการด�าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ไปโดยฉับพลันสิ้นเชิง (2) การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ 
(3) การเข้าสู่วิกฤตสังคมสูงวัย ประกอบกับอัตราการเกิด
ที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
เกิดป ัญหาขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ และ 
การเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตมิากขึน้ (4) การเปลีย่นแปลง 
ทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ท่ีท วีความ รุนแรง 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง ส่งผลให้
ทรัพยากร  ธรรมชาติ ถู กท� าลายและเสื่ อม โทรม 
อย่างรวดเร็ว น�ามาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่ประมาณค่ามิได้ ส่วนสถานการณ์และแนวโน้ม
ภายใน อาทิ (1) คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัย ปัจจัย 
ที่ส่งผลส่วนหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถ
เตรียมพร้อมและพัฒนาคนให้มีทักษะและคุณลักษณะ 
ที่พึ งประสงค ์ของแต ่ละกลุ ่มวัย (2) คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของคนไทย ปัจจุบันคนไทยขาดคุณธรรม 
จริยธรรม ความมวีนิยั ความซ่ือสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ 
มีค่านิยมท่ียึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการค�านึงถึงสังคม
ส ่วนรวม รักสนุกและความสบายขาดความอดทน 
วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าความดี มีคุณธรรม 
(3) การวางแผนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 มีการจัดท�า
แผนระดับชาติที่ส�าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ ประเทศ 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทย 
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพฒันาตนเอง
ได้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ ซ่ึงทุกหน่วยงานได้มีการจัดท�า
แผนและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ
แ ผ น ดั ง ก ล ่ า ว แ ล ะ เ ป ็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น 
ดังนั้น วัตถุประสงค์รวมของการปฏิรูปการศึกษาจึง
ประกอบด ้ วย  (1 )  ยกระ ดับ คุณภาพการ ศึกษา 
(2) ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา (3) มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และ (4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ 
ความหลากหลายของการจัดการศกึษา และสร้างธรรมาภบิาล 
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ประเด็นทา้ทายและขอ้เสนอแนะ
1) การเร่งรัดให้ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การด�าเนินการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีผ่านมา 
ยังมีความล่าช้าเนื่องมาจากยังไม่มีทิศทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน จึงจ�าเป็นต้องมีการเร่งรัดให้มีการประกาศใช้       
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อความคล่องตัวในการขับเคล่ือนการปฏิรูปในระยะต่อไป 
และควรเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานขับเคลื่อนไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อนท่ีกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพื่อที ่
จะสามารถด�าเนินการได้ทันทีหลังมีการประกาศใช้กฎหมาย

2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาต้องอาศัยความร่วมมือ การปฏิบัติงาน 
ร่วมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปเกิดประสิทธิผล       
จึงควรมีการบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินการขับเคลื่อน รวมถึงความร่วมมือจากพ่อ แม ่
ผู้ปกครอง ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน อันเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ 
ในการศึกษาตลอดช่วงชีวิตต่อไปในอนาคต ผ่านการด�าเนินโครงการ อาทิ ยกระดับโรงเรียนพ่อแม่ (Parenting 
schools) มีระบบฝึกอบรมและระบบโค้ช/ระบบพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพให้ครูและผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ 
ในราคาที่ไม่สูงเกินไป

3) การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา จากการด�าเนินการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า 
ยังมีความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในหลายมิติ จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ค�านึงถึงการจัดทรัพยากรเป็นพิเศษส�าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีผลการเรียน 
ไม่ถึงเกณฑ์และโรงเรียนด้อยโอกาส มีระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดี 
กับโรงเรียนขนาดเล็ก มีระบบฐานข้อมูลกลางในการติดตามผู ้เรียนตลอดระบบการศึกษา ตลอดจนบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ จากกระบวนการด�าเนินการ     
ที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีความท้าทายในการปรับค่านิยมในการเลือกศึกษาวิชาชีพครู และการเลือกประกอบอาชีพคร ู
รวมท้ังประเด็นคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันผลิตครู และหลักสูตรในการผลิตครูให้ตรงต่อความต้องการ 
ของประเทศ   จึงควรมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพมาศึกษาวิชาชีพครู จัดต้ังสถาบันผลิตครู  
มีโรงเรียนฝึกหัดครู หรือสถาบันพัฒนาครูที่มีหลักสูตรเตรียมพร้อมส�าหรับการเป็นครูตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย 
มีกระบวนการคัดเลือกและการประเมินผู้บริหารที่มีความเป็นธรรม มีมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล มีระบบ 
การพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะครูอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะโดยอิงจากผลลัพธ์ของผู้เรียน
เป็นส�าคัญ
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5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า 
ความไม่พร้อมของสถานศึกษา และคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องมีการปรับทัศนคติและปรับตัวให้เท่าทัน
โลกปัจจุบัน รวมถึงไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตนักศึกษาได้ตรงความต้องการ
ของประเทศในโลกปัจจุบัน จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพตอบโจทย์
ของประเทศ ภาคธุรกิจเอกชนควรเข้ามีบทบาทในกระบวนการจัดการศึกษา มีหลักสูตรทวิภาคี พัฒนาระบบ 
การกระจายทรัพยากรในการศึกษา มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตการเข้าสังคมและการท�างาน (Soft Skill) รวมทั้งพัฒนา
ทักษะด้านการอ่านและภาษาต่างประเทศ

6) การขยายผลนวัตกรรมการศึกษา ท่ีผ่านมามีความท้าทายในเรื่องความเหล่ือมล�้าทางคุณภาพและมาตรฐาน 
ของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐจ�านวนมากที่มีบทบาทและภารกิจที่ทับซ้อนกันในการจัดการศึกษา
ในพื้นที่จึงควรมีการด�าเนินการก�าหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการให้มีความชัดเจน

7) การพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล พบว่ามีความท้าทายจากความเส่ียงจากการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบที่มี
ความหลากหลาย ยังไม่มีแพลตฟอร์ฐานข้อมูลกลาง ท�าให้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษายังไม่มีความคืบหน้า 
ในการด�าเนินงาน และยังไม่มีกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา จึงควรมีแนวทางความร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีการเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ตให้สมบูรณ์ ให้ความรู้
เทคโนโลยี พื้นฐานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีรูปแบบการน�าเสนอและเนื้อหาในแพลตฟอร์มเหมาะสม 
กับความต้องการและบริบทของแต่ละกลุ ่มช่วงอายุ ตลอดจนจัดท�ากฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษา
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1201

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่1 การปฏิรปูระบบการศกึษาและการเรยีนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญัต ิ
การศกึษาแห่งชาติฉบบัใหม่ และกฎหมายล�าดบัรอง  
ได้ด�าเนนิการจดัท�าและเสนอร่าง พระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

1202

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่2 การปฏิรปูการพฒันาเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรยีน  
ได้มีการออกพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็น      
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือสื่อสารสังคม รวมถึงมีการด�าเนินงานเพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาส 
การเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 

1203

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 การปฏิรปูเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา  
ได้ด�าเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม 
รวมถึงขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ จนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  มีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษ พัฒนาครูด้านการสอนผู้พิการ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ       
มีการจัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) มีการศึกษาแนวทาง   
การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตามความจ�าเป็นของสถานศึกษาและผู้เรียน มีการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก และด�าเนินการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกล เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่4 การปฏริปูกลไกและระบบการผลติ คดักรอง และพฒันาผู้ประกอบวชิาชพีครแูละ
อาจารย์  
ได้ด�าเนินการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู ้สนับสนุนการเรียนรู ้  
ผู ้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู ้สร้างแรงบันดาลใจ ผู ้ให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจนสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ด�าเนินการพัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครู
และสถานศึกษา ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ  
มีโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินตามนโยบายรัฐบาล มีการพัฒนาโมเดลการผลิตครู 5 ปีให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีโครงการคูปองพัฒนาครู และการด�าเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา
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เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่5 การปฏิรปูการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที ่21 
ได้มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ โครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ มีการด�าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
และโรงเรียน และให้ความส�าคัญกับสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท�า
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา         
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และมีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

1205

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ในการปรับปรงุการจดัการเรยีนการสอนและยกระดบัคณุภาพของการจดัการศกึษา 
ได้ด�าเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษาใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ระยอง สตูล และ     
สามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และมีร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม พระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

1206

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่7 การปฏิรปูการศกึษาและการเรียนรูโ้ดยการพลกิโฉมด้วยระบบดจิิทลั
(Digitalization for Educational and Learning Reform)  
ได้เริ่มต้นด�าเนินโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูปการศึกษา    
ที่สามารถน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาของชาติในด้านต่าง ๆ
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การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้
โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญตั ิ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมาย
ล�าดับรอง 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  1201

การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีบทบาทส�าคัญ 
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและยืนหยัดบนเวทีโลก จากสภาวการณ์ของโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน คนไทยต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะที่พร้อมต่อแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศ 
ที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ อาทิ การปฏิวัติดิจิทัล การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน การเข้าสู่วิกฤต 
สังคมสูงวัยทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ทวีความรุนแรง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ท�าให้ต้องมีการปฏิรูประบบ
การศึกษา ซึ่งการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ได้มีการปรับปรุง 
ให้มีความสะดวกเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการปฏิรูประบบการศึกษา รวมถึง
กฎหมายส�าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทีผ่่านมา ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาได้จดัท�าและ
เสนอร่างพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและ
การจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและ 
การจัดการศึกษาในอนาคต โดยมีความเชื่อมโยงกับ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี   
ความจ�าเป็นรีบด่วนที่จะต้องตราเป็นพระราชก�าหนด
ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
นอกจากนี้ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 กบัแผนต่าง ๆ  
น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผน 
สู่การปฏิบัติ เพื่อปรับแก้ตามความคิดเห็นของที่ประชุม 
และเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
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ปัจจุบัน ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับร่างพระราชก�าหนดดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนเหตุความจ�าเป็น 
ที่ต้องตราเป็นพระราชก�าหนด และให้รับความเห็นของกลุ่มองค์กรวิชาชีพครูต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้วไปยังประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยเห็นว่า (1) ไม่ควรเปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง “ผู้อ�านวยการสถานศึกษา” เป็น “ครูใหญ่” (2) ให้ยกเลิกต�าแหน่ง 
“ผู้ช่วยครูใหญ่” และให้เป็น “รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา” ดังเดิม (3) ไม่ควรเปล่ียนค�าว่า “ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู” (4) ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ (5) ควรชะลอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป 
จึงท�าให้การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศไม่สอดคล้องตามระยะเวลาเป้าหมายของแผน

แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ   
ดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างมากต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ ครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดหลังจากประกาศบังคับใช้กฎหมาย ควรเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้า 
ในการออกกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานขับเคลื่อนไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อนท่ีกฎหมายจะมี 
ผลบังคับใช้ เพื่อสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปได้ทันทีหลังประกาศใช้กฎหมาย

1201
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การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็กก่อนวัยเรียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  1202

เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตท่ีส�าคัญท่ีสุดของชีวิต เพราะพัฒนาการทุก ๆ ด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และด้านสติปัญญา จะสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้
มากที่สุดในช่วงดังกล่าว อันจะเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการพัฒนาในช่วงวัยอ่ืน ๆ ของชีวิตต่อไป 
สอดคล้องกับแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ได้กล่าวถึงความส�าคัญของเด็กปฐมวัย 
โดยสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น มีอัตราการเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีร้อยละ 
80.2 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า เด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เกือบ 1 ใน 4 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า

ที่มา : สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ กันยายน 2562)

ร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้า
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ. ได้ก�าหนดให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรค 2 เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรา 3      
“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต�่ากว่า 6 ปีบริบูรณ์ และให้ความหมายรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงรวมไปถึงการดูแล การพัฒนา และการจัด 
การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมี   
เป้าหมายคือ (1) เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไปและกลุ่มที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงและได้รับการดูแล
และการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยง
กันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคล่ือนและบูรณาการการท�างานระหว่าง
กระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ และ (2) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ได้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู 
ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในช่วงปี 2562 ได้มี
การเตรียมด�าเนินการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองท่ีออก
ตามความพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2564 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Facebook 
เผยแพร ่สกู ๊ปข ่าวที วีดิจิทัล การเผยแพร ่ประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องผ่านทางสถานีวิทยุศึกษา และการเผยแพร่
ทาง เว็บไซต ์ส� านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(www.onec.go.th) ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการส่ือสาร
สังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการให้ความรู้
บุคลากรเพื่อให ้มีการจัดการเรียนท่ี เหมาะสมกับ 
ช่วงปฐมวัยเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งมีการด�าเนินงานเพื่อให้
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคนั และเดก็ตกหล่น ได้รบั
โอกาสการเข ้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่ เหมาะสม  
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก ่อนวัยเรียน
โดยตรง และสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของภาคส่วน
ต่าง ๆ ทีจ่ะพฒันาเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรยีน อย่างไรกต็าม 
ในการด�าเนินการระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับ 
การบูรณการการท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการสื่อสารสังคม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการต้ังครรภ์ 
การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เ พ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงจะท�าให้บรรลุเป้าหมายของประเด็น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วมากขึ้น
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การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนยังคงมี
ความท้าทายเนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือ การปฏิบัติ
งานร่วม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมถึงความร่วมมือจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
ในการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในการพัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็กก่อนวัยเรียน อนัเป็นพืน้ฐานทีส่�าคัญในการศึกษา 
ตลอดช่วงชีวิตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องอาศัย
การสื่ อสารที่ มีประสิทธิภาพ ทั่ วถึ ง  และเข ้ า ถึ ง 
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน
เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาเด็กเล็กอันจะเป็น
ก�าลังของประเทศชาติต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนควรมุ่ง
การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อ
ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยพัฒนา
ตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน ผ่านการด�าเนิน
โครงการ อาทิ ยกระดับโรงเรียนพ่อแม่ ให้เกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น มีระบบฝึกอบรมและระบบโค้ช/ระบบพี่เลี้ยงที่มี
คุณภาพให้ครูและผู ้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย พัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กที่มีคุณภาพใน
ราคาที่ไม่สูงเกินไป น�าเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ อาทิ 
การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่มี
ศักยภาพมาด�าเนินการยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนา 
เด็กปฐมวัย การระดมทนุจากภาคประชาสงัคมและพฒันา 
ระบบที่ช่วยในการตดิตามการพฒันาทกัษะและการเรยีนรู้
ของเดก็



ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 1203

การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งใน
ปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาสูงมากในหลายมิติ อาทิ ความเหลื่อมล�้าในเร่ืองคุณภาพ
ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดสรรบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี การจัด        
การศึกษาให้กับประชาชนที่อยู ่นอกการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู ้ที่
ขาดแคลนทนุทรพัย์หรือด้อยโอกาสซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการลดปัญหาเดก็หลดุออกจากระบบการศึกษา 
ซึ่งได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีการส่งเสริมนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ส�าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการ
การดแูลเป็นพเิศษ มคีวามพยายามแก้ปัญหาโรงเรยีนขนาดเลก็ในพืน้ท่ีห่างไกล และโรงเรยีนขนาดกลาง
ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
ระบบสอบบรรจแุละแต่งตัง้คร ูการสร้างแรงจงูใจให้ครกูระจายตวัออกไปยงัพืน้ทีท่ีมี่ความขาดแคลนครู 
สนับสนุนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางให้สามารถ   
เข้าถงึการสนบัสนนุทางวชิาการ รวมถึงมกีารจดัต้ังกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา ซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54
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ในปี 2562 ท่ีผ่านมาหน่วยราชการด�าเนินการสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
ไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม รวมถึงขาดแคลน 
ทนุทรพัย์ให้สามารถศกึษาต่อในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
สายสามญั และสายอาชพี จนจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
หรือเทียบเท่า ให้ความส�าคัญกับผู้พิการเป็นอย่างมาก
โดยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ พัฒนาครูด้านการสอนผู้พิการ พัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ มีการจัดท�า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program: IEP) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการ
ศึกษาส�าหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ มีการศึกษา
แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตาม 
ความจ�าเป็นของสถานศึกษาและผู้เรียน มีการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
สนบัสนนุการศกึษาทางไกล ซึง่สอดคล้องกบัการยกระดับ 
คุณภาพการจดัการศกึษาในพืน้ทีห่่างไกล แต่อย่างไรกต็าม 
ในการด�าเนินงานในระยะถัดไปควรให้ความส�าคัญกับ
การกระจายครูท่ีมีคุณภาพสู ่พื้นที่ที่มีความขาดแคลน 
เพื่อเร่งรัดการยกระดับการศึกษา รวมถึงการบรรเทา
อุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ
ยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
จนส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามศักยภาพ

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษายังคงมี
ความท้าทายในการสร้างแรงจูงใจให้ครูกระจายตัวไปยัง
โรงเรยีนทีม่คีวามขาดแคลน และกระบวนการในการสนับสนนุ 
ทีจ่ะท�าให้ครูไม่ละทิง้สถานศกึษาเหล่านัน้ รวมถงึกฎเกณฑ์ 
และข้อบงัคบัในการโอนย้ายสถานศกึษา เพือ่ให้การศึกษา 
เป็นไปอย่างเน่ือง ซ่ึงมีความจ�าเป็นและมีผลกระทบสูง 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างความเข้าใจระหว่าง 
เด็กนักเรียนปกติกับเด็กนักเรียนพิการรวมถึงผู้ปกครอง 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคการปกครองส่วนท้องถ่ินและ

1203

ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท เป็นปัจจัยส�าคัญในการลด
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

การด�าเนินการในระยะถัดไปควรให้ความส�าคัญกับ 
การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นท่ี มีนโยบายในการจัด 
การเรียนการสอนโดยค�านึงถึงความความเสมอภาค 
ของผู้เรียน และค�านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรเป็นพิเศษ
ส�าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์
และโรงเรียนด้อยโอกาส รวมทั้งมีระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง
จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดี
กับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การมีระบบฐานข้อมูลกลาง 
ในการติดตามผู ้ เรียนตลอดระบบการศึกษาเพื่อให ้
ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนที่ประสบปัญหาทุนทรัพย์ไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษากลางคัน การบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายเดียวกนั อาท ิกลุม่เดก็ด้อยโอกาส 
และกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงการให้สถาบัน
อุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏในการช่วย 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในเชิงทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ให้เป็นโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน และเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อช่วยเพ่ิมโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต 
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู

และอาจารย์

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 1204

เนือ่งจากบรบิทการพฒันาทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ การศกึษาเป็นส่วนส�าคัญในการผลิตก�าลงัคน 
ทีจ่บการศกึษามาให้ก้าวทนัการพฒันาในโลกปัจจบุนั ดังนัน้ การบรหิารจดัการบคุลากรทางการศกึษา 
ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมุ่งเน้นให้เกิด
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความทันสมัย มีมาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม อนึ่ง รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏรูิปประเทศ มาตรา 285 จ. วรรคสาม บัญญัติให้
มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู ้ม ี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหาร 
งานบุคคลของผู ้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อดึงดูดผู ้มีศักยภาพเข้ามาศึกษาวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น 
ได้ครูตรงความต้องการของประเทศ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทการเปล่ียนแปลง และได้ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้ง 
คณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ ตามมาตรา 51 ของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือการพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
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ในปี 2562 ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม 
การผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ 
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู ้ในการจัดการเรียน 
การสอนพัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสถาบัน
การศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็น
หน่วยปฏบิตักิารสอนให้มคุีณภาพและมาตรฐานในสาขาวชิา 
ท่ีสถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ มีโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อดึงดูดและจูงใจให้
เดก็และเยาวชนทีเ่ป็นคนด ีคนเก่ง ได้เข้ามาศกึษาวชิาชพีครู 
ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว
จะได้รบัการบรรจุแต่งตัง้ในภมูลิ�าเนาของตนเอง เพือ่พฒันา 
การศึกษาในท้องถิ่นและลดการโยกย้าย ซึ่งสอดรับกับ
การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูท่ีมีคณุภาพ
ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีการพัฒนาโมเดลการผลิตครู 5 ปี ให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีเป้าหมายให้
สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิด
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 25 เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู 
นอกจากน้ียังมีโครงการคูปองพัฒนาครู การด�าเนิน
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาความรู ้และ 
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาผู ้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษา อย ่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญเส้นทางวิชาชีพครู 
เพื่อให ้ครูมีความก ้าวหน้า ได ้รับค ่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดผู ้มีศักยภาพมาศึกษา
วิชาชีพครู ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิรูปกลไกและระบบ 
การผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ประสบความส�าเร็จต่อไป

อย่างไรกต็าม การปฏริปูกลไกและระบบการผลติ คดักรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ก็ยังคงมี
ความท้าทายในการปรบัค่านยิมในการเลอืกศกึษาวชิาชพีคร ู
และการเลือกประกอบอาชีพครู ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น 
ตัวเลือกอันดับท้าย ๆ ในการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ปริญญา ซึ่งการสื่อสารเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจเป็นปัจจัย 
ที่ส�าคัญในการปรับค่านิยมนี้ รวมทั้งประเด็นคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันผลิตครู และหลักสูตรใน 
การผลิตครูที่มีศักยภาพให้ตรงต่อความต้องการของ
ประเทศยังเป็นอีกความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุ 
เป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป

ในการด�าเนินการปฏิรูปน้ีควรให้ความส�าคัญกับการจัด
หลักสูตรผลิตครู ให้มีโรงเรียนฝึกหัดครูหรือสถาบัน
พัฒนาครูที่มีหลักสูตรเตรียมพร้อมส�าหรับการเป็นครู
ต้ังแต่ระดับมัธยมปลาย โดยสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู 
มีการคัดเลือกและคัดกรองผู้เข้ามาเรียนอย่างเท่าเทียม 
และมีสถานศึกษารองรับเมื่อจบการศึกษา กระบวนการ
คัดเลือกและการประเมินผู้บริหารที่มีความเป็นธรรมเพ่ือ
เป ็นพ้ืนฐานท่ีดีในการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา  
ให ้สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน 
สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ในการด�าเนิน
งานการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ควรเร่งรดักระบวนการ 
จัดท�าข ้อมูลที่ สามารถสะท ้อนคุณภาพของครู ได ้ 
อย่างชัดเจน อาทิ การจัดให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับ
สากลของครูในแต่ละสาขาวิชา มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบ
ประเมินความสามารถของครูตามสาขาวิชาเอก รวมทั้ง
พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะโดยอิงจากผลลัพธ์ของ 
ผู้เรียนในทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นส�าคัญ 

1204
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สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า 
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน แทนแรงงานมนุษย์ 
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องสร้างแรงงานที่มีทักษะที่สามารถรองรับสภาวการณ ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ จากรูปแบบในอดีตไปสู่การเรียนรู้แบบเชิงลึก เน้นพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะมากกว่าการเน้นเนื้อหาสาระและการท่องจ�า ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิด
นวัตกรรม ผู้เรียนจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเลือกใช้ประโยชน์
และถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งต้องมีทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  
มคีวามหลากหลาย เหมาะสมกบับรบิทของพืน้ที ่ เพ่ือให้สามารถมอีาชพีและด�ารงชวีติในศตวรรษที ่21 
ได้อย่างมีความสุขและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการประเมินผลในหลายรายการพบว่าสมรรถนะ 
ด้านการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติยังอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ จึงได้มีการสร้าง 
การรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการด�าเนินงานโครงการศึกษา
แนวทางการผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค พัฒนาก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการจ�าเป็นเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในเบื้องต้น

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 1205
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การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2562 ที่ผ่านมา
มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่  21 ซึ่งสอดคล้องกับเป ้าหมายการจัดการศึกษา 
ทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู ้เรียน เม่ือสิ้นสุดการด�าเนินการมีผลเป็น 
รูปธรรม ในด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้ด�าเนิน
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ และโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ในประเด็น
ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพผู ้ เ รียน 
มี ก า รด� า เ นิ นการพัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพและดู แล 
ความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน และให ้
ความส�าคัญกับสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท�ารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และมีความร ่วมมือกับ 
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
เพื่อเพ่ิมจ�านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผู ้จบ
อาชีวศึกษามีงานท�า โดยภาพรวมแล้วยังมีการด�าเนินการ
ไปเพียงบางส่วนและยังไม่ครอบคลุมมากนัก ดังนั้น 
ในการด�าเนินงานในระยะต่อไปจึงควรให้ความส�าคัญ 
กับการจัดการศึกษาหลักสูตรสมรรถนะเพิ่มมากข้ึน  
รวมทั้ งการจัดการศึกษาเพื่ อ เสริมสร ้ างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่ ง เป ็นป ัจจัยหนึ่ งสู  ่
ความส�าเร็จในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความท้าทายในการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ คือ ความพร้อม
ของสถานศึกษา คุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง
ระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ต้องปรับ
ทัศนคติ และปรับตัวให้เท่าทันโลกปัจจุบัน และการเร่ง
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
เหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตนักศึกษาได้
ตรงความต้องการของประเทศ

ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานเพื่อให้การปรับหลักสูตรเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ของ
ประเทศ ภาคธุรกิจเอกชนควรเข ้ามามีบทบาทใน
กระบวนการจัดการศึกษาในลักษณะหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและหลักสูตรทวิภาคี เพื่อผลิตผู ้เรียนให้มี
ทักษะศักยภาพเฉพาะด้านและตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรใน 
การศึกษา อาทิ การจัดสรรครูและการผลิตครูไปยัง 
ท้องถิ่นและการสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความจ�าเป็นในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ 
ควรมีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในท้องถิ่นของตนเอง มีส�านึกรักบ้านเกิด 
มีความหวงแหนและสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เรียน 
เป็นศูนย์กลาง ให้ความส�าคัญในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ว่ามีอาชีพอะไรเกิดขึ้นใหม่ในโลกปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และสิ่งท่ีตนเองสนใจ อันจะน�าไปสู่การมีงานท�า และ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ควรค�านึง
ถึงทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการใช้ชีวิต การเข้าสังคม และ 
การท�างาน (Soft Skill) รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
และภาษาต่างประเทศ
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การปรับโครงสร้างของหนว่ยงาน 
ในระบบการศกึษา เพ่ือบรรลเุป้าหมาย 

ในการปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน
และยกระดบัคณุภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 1206

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถแบ่งแยกอ�านาจและหน้าท่ีได้
อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิรูปด้านการศึกษาเกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การปรับ
โครงสร้างเพื่อแบ่งแยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย ด้านก�ากับดูแลส่งเสริม ด้านการสนับสนุน
ต่าง ๆ และด้านการด�าเนินการหรือการปฏิบัติการ เน้นการกระจายอ�านาจ ธรรมาภิบาลรับผิดชอบ
ต่อการสนับสนุนสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายการศึกษาให้
สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูและแผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษาข้ึน นอกจากน้ีประเทศไทยมนีโยบาย
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งต้องอาศัยผู้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม อันเป็นส่วนส�าคัญในการยกระดับรายได้ของประเทศและก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 จงึมีการก�าหนดประเดน็การปฏริปูด้านการศกึษาในการปรบัโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการ
ศกึษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัด    
การศึกษา โดยส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้สามารถมีความเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษา และส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี
การน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือบุกเบิกนวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน         
กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับพื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพ
ของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และ
ระบบนิเวศที่สนับสนุนการด�าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายผล          
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
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ในปี 2562 หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษาใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ 
กาญจนบุรี ระยอง สตูล และสามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มีการรายงานผลการด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ พร้อมถอดบทเรียนการด�าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และจัดท�า
หนังสือเป็นหนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่ให้กับ
สถานศึกษาน�าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดน�าไปใช้ประโยชน์ ปัจจุบัน สพฐ. มีช่องทาง   
การส่ือสารขับเคล่ือนงานพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.edusandbox.com และ facebook.com/ 
EducationSandbox และมร่ีางหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข ตามพระราชบญัญตัพิืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา พ.ศ. 2562 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษายังได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับโรงเรียนในพื้นที่
น�าร่อง ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวสะท้อนประเด็นการจัดพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา และขับเคล่ือนสถานศึกษาให้ 
มคีวามเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ในระยะการด�าเนินการต่อไปควรมี
การเพิ่มจ�านวนโรงเรียนน�าร่องในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ เพื่อผลักดันการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ของไทย และให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างและอัตราก�าลังที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส�าหรับอนาคต 
อย่างมปีระสทิธภิาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
เป็นขั้นตอน สามารถก�าหนดแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพ่ือแสดงให้เห็นการไหลของงานที่เชื่อมต่อกัน 
และสามารถผลักดันประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : www.educationsandbox.com
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และด�าเนินการลดความเหลื่อมล�้าระหว่างโรงเรียน อาทิ 
การพัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรในการศึกษา 
ในเรื่องการจัดสรรครูและการผลิตครูที่ตรงสาขาวิชา 
ไ ป ยั ง ท ้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น เ ค รื่ อ ง มื อ 
การ เ รี ยนการสอนที่ สอดคล ้ อ งกั บความจ� า เป ็ น 
ในแต ่ ละพื้ นที่  ร วมถึ งการจับคู ่ โ ร ง เ รี ยนพี่ เ ลี้ ย ง 
ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาด ี
กับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อลดความเหลื่อมล�้าระหว่าง
โรงเรียนและให ้การขยายผลพ้ืนที่นวัตกรรมศึกษา 
ในวงกว้างสามารถด�าเนินการได้ต่อไป และเสนอให ้
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหน่วยงานท่ีดูแล
ข ้ อมู ลด ้ านการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร 
ควรยุบรวมเพ่ือจัดตั้งเป็นส�านักบริการข้อมูลการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้เกดิการบรูณาการข้อมลู ลดความซ�า้ซ้อน
ในการด�าเนินการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลข้อมูล 
รวมท้ังสามารถใช ้ข ้อมูลทางการศึกษาได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

การด�าเนินการเพื่อขยายผลนวัตกรรมการศึกษาจาก 
เขตพ้ืนที่ ให ้ เกิด ข้ึนอย ่างกว ้างขวางยังมีอุปสรรค 
เพราะมีความท้าทายในเรื่องความเลื่อมล�้าทางคุณภาพ
และมาตรฐานของโรงเรียนในพื้น ท่ีต ่ าง  ๆ ส ่วน 
การปรับปรุงโครงสร ้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีความท ้าทายจากทัศนคติ  และความพร ้อมของ 
หน่วยงานในการรองรับภารกิจภายหลังการปรับปรุง
โครงสร้าง ซึ่งท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า

การบริหารงานในพื้นที่ น วัตกรรมการศึกษาตาม             
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 นั้น 
มีหน่วยงานของรัฐจ�านวนมากที่มีบทบาทและภารกิจ 
ที่ทับซ้อนกันในการจัดการศึกษาในพื้นที่ ดังนั้นจึงเสนอ
ให้ก�าหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ให ้ มี ความ ชัด เจน  เพื่ อ ไม ่ ให ้ เ กิ ดความซ�้ า ซ ้ อน 
ในการด�า เนินงานและให ้ เกิดการใช ้ งบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการขยายผลพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษาอาจเร่ิมในโรงเรียนที่มีมาตรฐานเดียวกันก่อน 
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การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย
การพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 1207

สถานการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู ้และวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ไปโดยฉับพลัน เกิดเป็นความท้าทายที ่
ทุกประเทศในโลกจะต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือให้ทัน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาล เพื่อความเป็นต่อทางด้านเศรษฐกิจภายใต้
การแข ่งขันอย ่างเสรีและไร ้พรมแดน ทักษะและสมรรถนะในตลาดงานที่ เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทมากข้ึน ท้ังการเป็น
แหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะ ฝึกอบรมสัมมนา สื่อการเรียนรู้เสริมจากบทเรียนปกติในชั้นเรียน 
โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้ โดยการพลิกโฉม 
ด้วยระบบดิจิทัล จึงมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
เพื่อเป็นระบบในการคัดสรร พัฒนา เผยแพร่ ใช ้และประเมินคุณภาพสื่อและเทคโนโลย ี
ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อตอบสนองเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการเรียนและ 
การสอน และเป็นศนูย์รวมผูรู้้ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลา ด้วยกลไก
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึง ซึ่งจะช่วยลดความเหลือ่มล�้า
ทางการศึกษา รวมท้ังพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปรับบทบาท 

ให้เป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทการศึกษา 
ในปัจจุบัน ส่งเสริมการท�าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา เพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา 
ครอบคลุมการจัดท�าข้อมลูรายบคุคลของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และ
กระบวนการที่ เกี่ยวข ้องในทุกระดับการศึกษาและ 
ทุกระบบการศึกษา รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาความเป็น
พลเมืองดิจิทัลในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล ความฉลาดรู้
สารสนเทศ ความฉลาดรู้ส่ือ เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียน
รู ้ ตลอดชีวิต  ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท ้อน 
การรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและ 
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
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ปัจจุบันได้เริ่มต้นด�าเนินโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูป 
การศึกษา ที่สามารถน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาของชาติในด้านต่าง ๆ อนึ่ง เพื่อให้การด�าเนินงาน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
จึงจะด�าเนินการจัดตั้งคณะอ�านวยการโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ มีการส�ารวจ 
สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และคัดกรองแยกประเภทส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ รวมถึงศึกษากฎหมายด้านลิขสิทธิ์สื่อ และคัดกรองสื่อที่สามารถเผยแพร่โดยปลอดลิขสิทธิ์ มีการศึกษารูปแบบ
โครงการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย แล้วน�ามาปรับใช ้
กับโครงการ มีการจัดท�าร่างโครงการซึ่งได้ระบุการด�าเนินงาน และแผนการท�างานของโครงการทั้งหมด และมีการจัด
ประชุมหารือกับหน่วยงานเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการท�างานร่วมกัน ปัจจุบันได้ท�าการแต่งต้ังคณะที่ปรึกษาและ
คณะท�างานโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู ้แห่งชาติ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป 
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติให้มีรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ดี 
ในการด�าเนินการในระยะต ่อไปควรให ้ความส�าคัญกับการจัดท�าระบบข ้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
และการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้วยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้โดยการพลิกโฉม 
ด้วยระบบดิจิทัลไปสู่เป้าหมาย

ทั้งนี้ ในการปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัลยังคงมีความท้าทายจากความเสี่ยง 
จากการเช่ือมต่อข้อมูลของระบบที่มีความหลากหลาย เน่ืองจากปัจจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 
มีการพัฒนาระบบดิจิทัลจ�านวนมาก ท�าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้าซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ 
ยังมีความท้าทายในการประสานความร่วมมือจากภาคีพัฒนาและหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการให้ความรู้ ท�าให้การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติเป็นไปด้วยความล่าช้า ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษายังไม่มีความคืบหน้าในการด�าเนินงาน รวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายการบริหารข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา แพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถน�าเข้าข้อมูลได้ และการรวบรวมข้อมูล 
โดยการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน

ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ
ก�าหนดข้อมูลที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ในการวิเคราะห์วางแผนด้านการศึกษาของประเทศ พร้อมทั้งจัดท�าข้อตกลงร่วมกับ 
ผู ้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการศึกษาในการรายงานหรือจัดส่งข้อมูลที่ส�าคัญให้แก่โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพือ่การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิควรมกีารเตรยีมความพร้อมของระบบอนิเตอร์เนต็ให้ครอบคลุม เตรยีมความพร้อม 
ของบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีพื้นฐานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และการสร้างแรงจูงใจ 
ให้แก่ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนในการน�าสื่อการเรียนการสอนเข้าสู่แพลตฟอร์ม การสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและ 
ผู ้เรียนในการใช้งานแพลตฟอร์ม รวมท้ังควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความส�าคัญกับการเรียนรู ้
ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีอยู่จ�านวนมาก เพ่ือให้มีข้อมูล/กลุ่มตัวอย่างที่มากพอ 
ในการพัฒนาหลักสูตรหรือพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง รวมทั้งควรค�านึงถึง 
การเลอืกรูปแบบการน�าเสนอและเนือ้หาบนแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกบัความต้องการและบรบิทของแต่ละกลุ่มช่วงอายุ 
เพื่อดึงดูดคนให้หันมาเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น


