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ประเด็นที่ ๓ การปฏิรปู การเรียนรูแบบพลิกโฉม โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอ
การเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มุงเนนผูเรียนใหมที ักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรูใ หม การเปลีย่ นบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรูต ลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ
และการวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทัก ษะสํ าหรับศตวรรษที่ ๒๑
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
ที่มุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรูทางวิทยาศาสตรและการ
ตั้ง คํา ถาม ความเขา ใจและความสามารถในการใชเ ทคโนโลยี ความรูท างวิ ศ วกรรมศาสตรแ ละ
การคิดเพือ่ หาทางแกปญหา ความรูและทักษะทางศิลปะ และความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของ
เหตุผลและการหาความสัมพันธ การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการ
สะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรูของตนได การหลอ
หลอมทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนสามารถนําองคความรูไปใชในการสรางรายได
หลายชองทาง รวมทัง้ การเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต
๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช”
หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาทีก่ ระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธี
จัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาท
เปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทัง้ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอยางตอเนือ่ งครอบคลุมทัง้ เงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสราง
เครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒ นาครูที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง
๓.๓ การเพิม่ ประสิท ธิภ าพระบบบริห ารจัด การศึก ษาในทุ ก ระดับ ทุก ประเภท จัด ใหมี
มาตรฐานขั้นตําของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการการศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบตอ
ผลลัพธและใหเอื้อตอการเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา
เพื่อเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมี
สวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจาก
ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพทีเ่ นนผลลัพธที่ตัวผูเรียน รวมทัง้ มีการปฏิรูประบบการสอบที่
นําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมี
การวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาทักษะอาชีพทีส่ อดคลองกับบริบทพืน้ ที่
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๓.๔ การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู ต ลอดชี วิต โดยเนน การจั ด ระบบการศึ ก ษาและระบบ
ฝกอบรมบนฐานสมรรถนะทีม่ ีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลนแบบเปด การพัฒ นาระบบการเรีย นรู เ กีย่ วกั บ ทัก ษะการรูดจิ ิทัล การมีร ะบบเทีย บโอน
ประสบการณ ระบบธนาคารหนว ยกิต มาตรการจูงใจใหคนเขาสูก ารยกระดับทักษะ การให สถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่องภายใตกรอบ
คุณ วุ ฒิ วิ ช าชีพ นอกจากนี้ ตอ งพั ฒ นาระบบการเรี ย นรูใ นชุม ชนใหเ ขา ถึง ความรูไ ด ทุ ก ที ่ ทุ ก เวลา
ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพื้นทีเ่ รียนรูเ ชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึง การเรียนรูและทบทวน
ทักษะพื้นฐาน ไดแก การอานออก-เขียนได-คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู การสรางนิสัยใฝเรียนรู และใหผูเรียนได
ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนําความรูไปพัฒนาตอยอดหรือประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได
๓.๕ การสรางความตื่ นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเขาใจลุมลึกใน
ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบาน เพิ่มการรับรูของคนไทย
ดานพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณคาและมีความอดกลั้น ตอความแตกตางทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต
ผานความสามารถในการใชภาษาเพื่อนบาน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝงตัวและ
การทํางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนนการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคาของครูไป
พรอมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพทีป่ ระชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากรและใชประโยชนจาก
ระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด
๓.๗ การสรา งระบบการศึก ษาเพือ่ เปน เลิศ ทางวิช าการระดับ นานาชาติ โดยเนน
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขา
สูระดับนานาชาติ ในการใหบริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูกับ
การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ เปนศูนยฝกอบรม และศูน ยทดสอบสมรรถนะในระดับ
ภูมิภาค
ประเด็นที่ ๔ การตระหนักถึงพหุปญ ญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร
ดานทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลือ่ นไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ รวมถึงผูมี
ความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยการพัฒนาและรักษากลุมผูม ีความสามารถ
พิเศษของพหุปญญาแตละประเภท การสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพ
บนฐานพหุปญญา การสรางเสริมศักยภาพผูม คี วามสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพ
ไดอยางมั่นคง
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