๑
รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้มาประชุม
๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายอุดม คชินทร)
กรรมการโดยตาแหน่ง
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทน)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน)
๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แทน)
๕. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แทน)
๖. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๗. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน แทน)
๘. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นางนภาพร อาร์มสตรอง รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการ
อุดมศึกษาเอกชน แทน)
๙. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงแรงงาน
(นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รักษาการในตาแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน)
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้อานวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม
แทน)
๑๒. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อานวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน แทน)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
นายกิตติพันธ์ ใจดี
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
นายอรรถการ ตฤษณารังสี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
นายกิติ มาดิลกโกวิท
นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
นางจรวยพร ธรณินทร์
รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
นายธาดา เศวตศิลา
นายนนทวัฒน์ สุขผล
นายบดินทร์ อูนากูล
พลเอก พหล สง่าเนตร
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
นายสุกิจ อุทินทุ
ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
นายอานาจ บัวศิริ
เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายสุภัทร จาปาทอง)

ผู้ไม่มาประชุม
๑. พระพรหมมุนี
๒. พระราชวรมุนี
๓. รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
๔. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๕. ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต
๖. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
๗. นายสุภกร บัวสาย
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกมลทิพย์ เมฆพุก
๒. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา

๓
๓. นางพิจารณา ศิริชานนท์
๔. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
๕. นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์
๖. นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล
๗. นางรัชนี พึง่ พาณิชย์กุล

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการสานักนโยบายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักสื่อสารองค์กร
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักนโยบาย
และแผนการศึกษา

๘. เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธานกล่ าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน (ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ขณะนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับ ทราบและเห็น ชอบแล้ว ลาดับต่อไปคือการนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่มีข้อจากัดคือ ขณะนี้ สนช. หมดวาระลง จึงไม่อาจพิจารณากฎหมายใดๆ
ในเรื่องนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีความเห็นว่ายังคงสามารถออกกฎหมายได้ โดยการออก
เป็ น พระราชก าหนด แต่ ก ารออกพระราชก าหนด จะต้ อ งเป็ น กฎหมายที่ มี ค วามส าคั ญ จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับกฎหมายฉบับนี้ จึงมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม
จัดทาคาอธิบายและเหตุผลประกอบการออกพระราชกาหนด และยืนยันว่าจะออกเป็นพระราชกาหนดให้ทัน
ในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น หากพระราชกาหนดประกาศใช้ จะมีผลกระทบต่อสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เป็นส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่ดูแลนโยบาย
การศึกษาของประเทศ มีผลให้คณะกรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบันต้องยุติบทบาทหน้าที่ลง และการประชุม
สภาการศึกษาในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย หลังวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม
สภาการศึ ก ษาควรด าเนิ น งานอย่ างเต็ ม กาลั งความสามารถในช่ ว งก่ อนการเปลี่ ย นผ่ า นเพื่ อส่ ง ต่อ ภารกิจ
ให้คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นต่อไป
๒. การแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการสภาการศึ ก ษา แทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๒.๑ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
ธุรกิจ และการบริการ แทน นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
๒.๒ ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แทน รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายสุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงาน
การประชุ ม ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายการประชุ ม สภาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่

๔
๑๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การแจ้ ง เวี ย นให้ ค ณะกรรมการสภาการศึ ก ษาพิ จ ารณาและรั บ รองรายงาน
การประชุมแล้ว จึงขออนุญาตเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ โครงสร้างภารกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รองรับการเปลี่ยนผ่าน
สู่สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
นายสุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นาเสนอโครงสร้าง
ภารกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสืบเนื่องจาก ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่จะออกเป็นพระราชกาหนด
มีผลกระทบต่อสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยตรง สานักงานฯ จึงขอความเห็นจากกรรมการสภา
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภารกิจของสานักงานที่จะเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนจากสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไปสู่สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มีภารกิจบางประการลดลง และมีภารกิจ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งใหม่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ปรี ย บเที ย บอ านาจหน้ า ที่ ปั จ จุ บั น และอ านาจหน้ า ที่ ใ หม่
ซึ่งเป็นอานาจกึ่งสั่งการและกึ่งควบคุมสถานศึกษาผ่านโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
นอกจากนั้นภารกิจบางประการที่ระบุในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ไม่ได้ระบุว่าหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ หากกฎหมายกาหนดว่าเป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ อาจจะหมายรวม
ถึงอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติด้วย อาทิ เรื่องข้อมูลระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ระบบ Information Technology หรือ IT และการจัดส่งข้อมูล เป็นต้น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบภารกิจของปัจจุบัน
กับภารกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. .... พบว่า ภารกิจหลายประการสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังไม่เคยดาเนินการมาก่อน อาทิ
ภารกิจของคณะกรรมการการศึกษาและวิจัย คณะกรรมการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติและการปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(Policy implementation) การติดตามการดาเนินงาน (Follow up) รวมถึงงานสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณด้ า นการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งมี ส่ ว นเชื่ อ มโยง
การทางานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินการในสถานศึกษา
นอกจากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้ว ยังมีพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในปั จ จุ บั น มีผ ลบั ง คับ ใช้ แล้ ว โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ ระบุว่ามีห ลายหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย (อายุ ๐-๖ ปี) และมีภารกิจหลายประการที่จะต้องดาเนินการแบบบูรณาการ
ร่ ว มกั บ หลายกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนั้นยังระบุให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายใหม่เช่นเดียวกัน
โดยสรุ ป ภารกิจ ของส านักงานตามโครงสร้างใหม่ ประกอบด้ว ย 1) ภารกิจ ด้ านนโยบาย
การศึกษา 2) การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อให้ผู้อื่นนาไปใช้ ประโยชน์ 3) ภารกิจการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าในการดาเนินการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ๔) ภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา อาจจะ

๕
ต้องมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เดิมให้มีทักษะที่ เหมาะสมกับภารกิจ ที่จะได้รับมอบหมายใหม่ ๕)
ภารกิจศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไม่จาเป็นต้องมี
หน่วยงานใหม่ แต่ต้องมีระบบ Software ที่สามารถดึงข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
กาหนดเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษานี้
อาจเป็ น หน่ ว ยงานขนาดเล็ ก แต่ ต้ อ งมี บุ ค ลากร (Technician) ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง อาทิ นั ก วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
นักเศรษฐศาสตร์การศึกษา และนักวางแผนนโยบายการศึกษา รวมอยู่ด้วย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาโครงสร้าง
ภารกิจ ของส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษารองรับการเปลี่ ยนผ่ านสู่ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ ที่มีความสาคัญยิ่งและส่งผลต่อการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กฎหมายกาหนด
ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโครงสร้างภารกิจของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาตามที่เลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ และให้ความเห็น
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
๑. ภารกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามโครงสร้างใหม่ เป็นการดาเนินงาน
เกี่ยวกับ “การศึกษาที่ต่ากว่าระดับอุดมศึกษา” แต่ไม่รวมการอาชีวศึกษา ซึง่ เป็นที่น่าสังเกตว่า การอาชีวศึกษา
อยู่ในระดับใด ควรระบุให้ชัดเจน ในประเด็นนี้เลขาธิการสภาการศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ได้กาหนดให้การศึกษาระดับปริญญาเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา
ที่เป็นอนุปริญญาจะอยู่ในระดับอุดมศึกษาเช่นเดียวกัน โดยอนุปริญญากับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จะเป็นระดับเดียวกัน แต่หน่วยกิตของอนุปริญญาจะมากกว่า ดังนั้นการศึกษาระดับ ปวส. ของอาชีวศึกษา
จะอยู่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเรียนจบการศึกษา 3 ปีแรก จะได้วุฒิ ปวส. หากเรียนต่ออีก ๒ ปี จะได้รับวุฒิ
ปริญญาตรี
๒. ภารกิจที่เกี่ยวกับ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ยังไม่ปรากฏในโครงสร้างที่นาเสนอ อาจทาให้
ภารกิจไม่ครบถ้วน ดังนั้นจึงควรระบุภารกิจที่เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้ชัดเจน
๓. ตามเอกสารประกอบการประชุม “งานสนับสนุนกลไกให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและกาหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐชี้ชวน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน” ทั้งนี้ การศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับภาคส่วนอื่นๆ ดังนั้นการมีส่วนร่วมเพียงอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องได้รับความร่วมมือและรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ด้วย เช่น ภาคพาณิชย์
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยขยายให้การศึกษาเข้าถึงด้านวิชาชีพได้มากขึ้น
๔. โครงสร้างภารกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปัจจุบันและที่กาลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคต มีภาระงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงสร้างสานักงานฯ หากจะเปลี่ยนไปเป็นสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ จะต้องเพิ่มสานักอีก ๒ สานัก และอีก ๑ สานักงาน คือ สานักขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึ ก ษา ศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษาซึ่ ง จะรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง Big Data และส านั ก งานนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยที่สานักตามโครงสร้างปัจจุบันก่อนการปรับเปลี่ยนจะต้องนาภาระงานใหม่ผนวกเข้าไปด้วย
ได้แก่ สานักนโยบายและแผนการศึกษาจะต้องผนวกงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเข้าด้วยกัน และสานัก
ประเมินผลการจัดการศึกษาจะต้องดาเนินการเกี่ยวกับ Big Data

๖
๕. การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจานวนบุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ในปัจจุบันกับภารกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มีความเหมาะสมหรือไม่ หากมี
จานวนไม่เหมาะสม สานักงานฯ สามารถขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยราชการได้ ตาม ร่าง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๙๓ วรรคสุดท้าย ที่ระบุว่า “คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
อาจให้ความเห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ขอยืมตัวข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นการชั่วคราวได้”
๖. เมื่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้ว จะต้องออกกฎหมาย
ลาดับรอง จานวน ๓๗ ฉบับ ประกอบด้ว ย กฎกระทรวงศึกษาธิการ ๕ ฉบับ กฎกระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๖ ฉบับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ๒ ฉบับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๒ ฉบั บ ระเบี ย บคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ๔ ฉบับ และประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ ๑๘ ฉบับ ซึ่งเป็นภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นบุคลากร
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติจะต้องมีศักยภาพพร้อมรับภาระงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
สามารถสรรหาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมเป็นผู้ให้คาแนะนาในการดาเนินงานตามภารกิจใหม่ได้
ซึง่ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปัจจุบันต้องเตรียมการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
๗. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสานักงานและภารกิจ ที่กาลังจะเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของบุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่จะต้องช่วยกัน ระดมความคิดและช่วยกันดาเนินงาน รวมทั้งเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาช่วยคิดเรื่องโครงสร้าง อัตรากาลัง การโอน - ย้ายบุคลากร และระบบการทางาน
ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศ เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
๘. โครงสร้างสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ตาแหน่ง
และบุคลากรยังคงอยู่ และได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานตามภารกิจใหม่
ควรเป็นการ “คิดใหม่ ทาใหม่ ด้วยกระบวนการใหม่” เพื่อผลักดันการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไปในอนาคต
๙. ภารกิจของกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นเสมือน
การยกระดับ ความส าคัญของภารกิจ ที่มากขึ้นกว่าภารกิจของสภาการศึก ษาในปัจจุบัน ดังนั้น ศูนย์ข้อมู ล
สารสนเทศทางการศึกษาจะต้ องมีข้ อมูล ที่ครบถ้ว นถู กต้ องทั นสมัยตลอดเวลาเพื่ อประกอบการพิจ ารณา
ตัดสินใจของนายกรัฐมตรี อาทิ ข้อมูล Demand Supply จานวนนักเรียนในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
สาขาวิชาชีพของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานต่อสาขาอาชีพ ข้อมูล Digital
Literacy หรือ Literacy ด้านภาษาอังกฤษของคนไทยซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับอนาคต เป็นต้น นอกจากนั้น
ข้ อ มู ล ในศู น ย์ ส ารสนเทศทางการศึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ Integrate Database จากทุ ก กระทรวงหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นข้อมูลระดับ ชาติ และหากบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอสามารถขอรับ
การจัดสรรเพิ่มได้ โดยเป็นอานาจของนายกรัฐมนตรีในการพิจารณา
๑๐. คณะกรรมการนโยบายการศึก ษาแห่ งชาติมีภ ารกิจประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องมีการติดตามประเมินผล โดยเป็นการประเมินผลตามเป้าประสงค์และตัว ชี้วัด
ที่ป รากฏในแผนการศึกษาแห่ งชาติ ดังนั้นภายหลั งจาก ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติฉบับใหม่
ประกาศใช้ มาตรฐานการศึก ษาของชาติจ ะต้ อ งปรับเปลี่ ย นไปเป็นส่ ว นหนึ่ ง ของแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
และจะต้องผนวกเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสาคัญเข้าไว้ในมาตรฐานการศึกษาที่จะปรับเปลี่ยนด้วย
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๑๑. ควรเพิ่มเรื่องการผลิตและการพัฒนาครูเข้าไว้ในภารกิจของสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติด้วย เนื่องจากครูเป็นบุคลากรสาคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก กอปรกับ
มีปรากฏใน ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๘๘(๑) และมาตรา ๓๖ ให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
๑๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตาม หมวดที่ ๑ มาตรา ๖ มาตรา ๗
และมาตรา ๘ แห่ ง ร่ าง พระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาต้องถอดความจากกฎหมายออกมาให้ได้ว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาของบุคคลในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร อาทิ เด็กอายุ 0-1 ปี ต้องบรรลุเป้าหมายอย่างไร อายุ 1-3 ปี
มีเป้าหมายอย่างไร ตลอดจนบุคคลทุกช่วงวัยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างไร เป็นต้น
ดังนั้นขอบเขตภาระงานของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติจึงครอบคลุมบุคคลทั้งประเทศ
๑๓. การจั ด การศึ ก ษาตาม ร่ า ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ใหม่ จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น อาทิ การจัดการศึกษาจะไม่เฉพาะการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว
แต่จะเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษาเพื่อชีวิต การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาที่ภาคประชาสังคม
และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วม Integrate มากขึ้น ระบบการศึกษามีความยืดหยุ่นสูงมาก ดังนั้นจะต้องมีระบบ
การติดตามประเมินผล และระบบการรับรองผลการศึกษาที่มีมาตรฐาน
๑๔. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอนาคตจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยอาจจะไม่ใช่การเรียนการสอนแบบสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ สายศิลป์ (ภาษา) สายศิลป์(คานวณ)
ดังเช่นปัจจุบัน แต่จะเป็นการศึกษาที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถานศึกษาได้ นักเรียนจากโรงเรียน
หนึ่ งอาจจะไป Take Course อีกวิช าหนึ่งที่ส ถานศึกษาอีกแห่ งหนึ่งได้ ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในเรื่อง
ของ Platform การเรียนรู้ นอกจากนั้นรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการผลิตครูระบบเปิด
ทั้งนี้จะมีกฎหมายลาดับรองออกมาเพิ่มเติม
๑๕. บทบาทของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่ งชาติกับส านักงานคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ควรจะต้องผสมผสานเป็นภารกิจเดียวกัน มิใช่สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติทาหน้าที่เป็นเพียงฝ่ายเลขานุการเท่านั้น แต่ภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งเป็ น ภารกิ จ ของส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ด้ ว ย โดยมี ผ ลผลิ ต
เป็นผลผลิตเดียวกันและมีตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดเดียวกัน
๑๖. การจัดโครงสร้างองค์กรใหม่อาจไม่จาเป็นต้องจัดโครงสร้างแบบ Functional แต่สามารถ
จัดเป็นแบบ Strategic Direction ได้ โดยอาจจัดเป็นแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ที่เป็น Macro Policy อาทิ ภารกิจในการ
จัดทานโยบายที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศในอีก 5-10 ปีข้างหน้า การตอบสนองความต้องการกาลังคน
ในอนาคตของประเทศ ในขณะที่ขนาดของประชากรของประเทศลดลงและอยู่ในสภาวะ Aging Society เป็นต้น
๑๗. การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ทั้ง Platform การเรียนรู้
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ผลลัพธ์ของการผลิตคนในอนาคต
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยขาดหน่วยงานในเชิงองค์ความรู้หรือนวัตกรรม และเป็นจุดอ่อน
ของการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติจะต้องเตรียมการรองรับในเรื่องนี้
๑๘. โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติควรมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ดูแลยุทธศาสตร์การบริหารงานของสานักงานฯ ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่วิเคราะห์ Key Challenge ของสานักงานฯ
แล้ ว ก าหนดเป็ น Direction หรื อ Strategy ของส านั ก งาน รวมถึ ง การดู แ ลในเรื่ อ งการบริห ารความเสี่ ยง
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงของภารกิจหลั กทั้ง ๙ ภารกิจตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑
ดังกล่าว หน่วยงานนี้จะสามารถบริหารจัดการภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย มีการกาหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร
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และถ่ า ยทอดลงไปจนถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ บุ ค คลได้ นอกจากนั้ น ควรมี ห น่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ พั ฒ นาองค์ ก ร
นาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของสานักงานฯ อาจต้องมี
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบงานและกระบวนการทางานของสานักงานให้เป็นภาพรวมงานของทั้งสานักงาน
และวางแผนบริห ารจัดการคุณภาพภายในของสานักงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้สานักงานขับเคลื่อน
ภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย
๑๙. ภารกิจสาคัญประการหนึ่งของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่เป็น
เรื่องจาเป็นเร่งด่วนเมื่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ประกาศใช้ คือ การจัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติ เนื่องจากกระบวนการจัดทาแผนเปลี่ยนแปลงไป ต้องทูลเกล้าถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
ประกาศใช้ อี ก ทั้ ง แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บับ ใหม่ ต้ อ งสอดรับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิ รู ปประเทศ
ด้านการศึกษา รวมถึงการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ในแผนการศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษา
ซึ่งเกี่ยวพันกับงบประมาณและแผนปฏิบัติการที่จะต้องได้รับการอนุมัติใ นแต่ละปี ทั้งนี้ กระบวนการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ดังนั้น สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จะต้องเตรียมการรองรับภารกิจนี้ไว้ล่วงหน้า
๒๐. ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มี ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญยิ่ง ได้แก่
๑) คณะกรรมการนโยบายการศึก ษาแห่ งชาติ มีนายกรัฐ มนตรีห รื อรองนายกรัฐ มนตรี ซึ่ งนายกรัฐ มนตรี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ๒) กรรมการจะมอบอานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนมิได้
๓) มติ ข องคณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ มี ผ ลผู ก พั น ส่ ว นราชการที่ มี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
เป็นกรรมการ การที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่ งชาติ ให้ถือว่า
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นกรรมการนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๔) การไม่เข้าร่วมประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด
ไม่เป็นเหตุให้ไม่ต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ๕) ตามมาตรา ๘๘ จะมี
คณะกรรมการ เพิ่มขึ้น ๔ คณะ ทางานแทนคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และสามารถตัดสินใจ
ด าเนิ น การได้ โ ดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งน าเรื่ อ งส่ ง ไปให้ ค ณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พิ จ ารณา
๖) คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้ทาหน้าที่แทนได้
๒๑. ควรจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือที่มีลักษณะเป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ท างการศึกษา ผนึกกาลัง
ผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อบูรณาการนาสื่อ Social Media
มาใช้ในการสร้ างแรงบั น ดาลใจให้ ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่ ว นร่วมและรับรู้รับทราบข้อมูล ข่าวสารทางการศึกษา
ที่ทันสมัยตลอดเวลา
๒๒. ลั กษณะโครงสร้ างองค์ก รของส านั กงานคณะกรรมการนโยบายการศึก ษาแห่ ง ชาติ
เป็นหน่วยงานส่วนกลางและไม่มีหน่วยงานในสังกัดที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ดังนั้นการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ จึงเป็นสิ่งที่ทาได้ย าก ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการ
ที่จะทาให้สามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒๓. ตามโครงสร้ า งที่ ป รากฏในเอกสารประกอบการประชุ ม เป็ น การมุ่ ง เน้ น การจั ด ทา
โครงสร้ า งที่ ต อบสนองการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า อุ ด มศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม ควรวางแผนส าหรั บ
การเตรี ย มคนเข้ าสู่ ก ารศึ ก ษาระดั บ อุ ดมศึ กษาด้ว ย เพื่อตอบโจทย์การพัฒ นาก าลั ง คนตามความต้อ งการ
ของประเทศในอนาคต
๒๔. การขอรับการจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มเติมของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่ งชาติที่จ ะเสนอต่ อ ก.พ. และ กพร. จะต้องเขียนค าขอให้ ชั ดเจนถึ งบทบาทของส านั กงานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่สานักงาน

๙
เลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ซึ่งจาเป็นต้องมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
มติ ที่ประชุมเห็นสมควรให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปรับโครงสร้างภารกิจของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามความเห็น
ของกรรมการสภาการศึกษา
๓.๒ การด าเนิ น งานแผนงาน/โครงการตามบทบาทภารกิ จ ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
นายสุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทางบประมาณเสนอต่อสานักงบประมาณ
ซึ่ ง เป็ น แผนงานโครงการที่ ส อดรั บ อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาและภารกิ จ
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ อาทิ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเทียบโอน
ระหว่างระบบประเภทการศึกษา และกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต โครงการขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔.๐ โดยจะมีโครงการนาร่องมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ สู่ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กรุ งเทพมหานครและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ต้ น แต่ มี บ างเรื่ อ ง
ที่สานักงานฯ ควรดาเนินการเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการได้มีความเห็นแล้วในวาระที่ ๓.๑ คือ เรื่องระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ในเรื่องนี้สานักงานฯ จะนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
จึ ง ขอน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาแผนงาน/โครงการตามบทบาทภารกิ จ
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๓.๒
เพื่อสานักงานฯ จะนาไปปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงและบารุงรักษาระบบคลังข้อมูล/ฐานข้อมูลสาหรับการวางแผนการศึกษา
ควรจัดทาเป็นห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data War Room) ที่มีข้อมูลครบทั้งระบบการศึกษา
ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลด้านการศึกษายังไม่ครบถ้วนถูกต้อง อาทิ ปัจจุบันไม่ทราบว่าจานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน
ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษามีจานวนเท่าใด เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษามีจานวนเท่าใด มีจานวน
ประชากรลดลงเท่าใดสาหรับการนาไปวางแผนกาหนดจานวนโรงเรียน เป็นต้น และการดาเนินงานดังกล่าว
ควรดาเนินการในรูปของคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี หรือศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ (National Bureau of
Education Statistics) โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักและเชิญกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม หรื อหน่ ว ยงานอื่นที่มีข้อมูล มาร่ว มดาเนิน การบริห ารจัดการทั้ง เรื่อ ง Hardware
Software และการดึงข้อมูล Link จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดไปประมวลผล
๒. การดาเนินงานเพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เฉพาะกิจด้านการสร้ างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจนในการตอบสนอง
รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจะด าเนิ น การโครงการจั ด ทาแผนการศึ กษาแห่ งชาติ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับรัฐ ธรรมนู ญ และ
กฎหมายการศึกษาของชาติ ควรนารู ปแบบวิธีการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ไปกาหนดไว้ในแผน
การศึกษาแห่งชาติด้วย

๑๐
๓. ในปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาประเภทอาชี ว ศึ ก ษามี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นาคน
เพื่อพัฒนาประเทศไม่น้อยไปกว่าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือการจัดการศึกษาระดับอื่น อาทิ ประเทศ
จีนให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษามาก เพราะเห็นความสาคัญว่าการสร้างคนประเภท
อาชีวศึกษาเป็นการสร้าง SME ของประเทศ เป็นต้น ดังนั้นสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงควรมีโครงการ
ที่สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษามากขึ้น ส่งเสริมให้คนเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
๔. การดาเนินการของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ควรสอดรับ
ทั้งภารกิจในปัจจุบันและภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้น ใหม่ แต่ภารกิจใด
ที่เป็นภารกิจเร่งด่วนตาม ร่าง พระราชกาหนดการศึกษาแห่งชาติ ควรจะต้องดาเนินการก่อนเป็นลาดับแรก
อาทิ การจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติจะต้องเป็นผู้กาหนด และในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาการศึกษาวิจัย
เพื่อกาหนดรายละเอียดให้สอดคล้องก่อนออกกฎกระทรวง เป็นต้น
๕. ควรน าเรื่ อ งส าคั ญ ที่ ก รรมการสภาการศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒
ไปดาเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๓ อาทิ เรื่องการจัดการศึกษาของเด็กชายขอบเพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
ทางการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็ น ควรให้ มีการศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
และกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมปรึกษาหารือ
ในการดาเนินงานต่อไป รวมถึงเรื่องหรือประเด็นอื่นจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๑๐ คณะ
มติ ที่ประชุมเห็นสมควรให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปรับแผนงาน/โครงการตามบทบาทภารกิจ
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามความเห็นของกรรมการสภาการศึกษา
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๖๒
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้ แก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๖๒ และได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทาคุณประโยชน์
ในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ จานวน ๘๙ ราย ในจานวนนี้มีกรรมการสภาการศึกษา
ได้รับการคัดเลือก ๒ คน คือ ๑) พลเอก พหล สง่าเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมการป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริต ในคณะกรรมการสภาการศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึ ก ษา
ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เฉพาะกิจ ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และ ๒) ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่ อ สาร ในคณะกรรมการสภาการศึ ก ษา ประธาน
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๔.๒.๑ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติ
พลเอก พหล สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษา
และกลไกการขับ เคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึ ก ษา

๑๑
ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุป
ดังนี้
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
มีการดาเนินงาน ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ ดาเนินการ ๒ ประเด็นคือ ๑) การศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และ ๒) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยในส่วนที่ ๑ นี้ได้ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนที่ ๒ เรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
เป็นการจัดทารายงานสภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ที่เป็นผลจากการลงพื้นที่ศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และการจัดประชุมเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ :
สร้างคน สร้างงาน” ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทารายงาน และส่วนที่ ๓ การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมของครู และการแก้ปัญหานักเรียน/นักศึกษาที่ไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ ต้องทาอัตวิบากกรรม
ทั้ง ๒ เรื่องนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นศึกษาหาข้อมูล
๔.๒.๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด
นายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบ
ฐานข้อมูลและตัวชี้วัด นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูล
และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
คณะอนุ กรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูล และตัว ชี้วัดได้ดาเนินการศึ กษา
เกี่ยวกับการบริหารข้อมูลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เชิญผู้อานวยการกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มานาเสนอข้อมูลในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บทั้งหมด มี ๕ รายการ ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลสถานศึกษา
จานวน ๔๐ รายการ (๒) ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา/ผู้เรียน จานวน ๔๗ รายการ (๓) ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน ๓๖ รายการ (๔) ข้อมูลบุคลากรอื่น จานวน ๓๖ รายการ และ (๕) ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน ๒๑ รายการ ที่มีการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลาง ๒ รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน (Staging)
และจัดส่งผ่าน FTP ในรูปแบบไฟล์ตาม Format รายการและมาตรฐานข้อมูลกลางที่กาหนด โดยจัดเก็บ ๒ รอบ
คือ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ในระดับพื้นฐาน และ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ในระดับอุดมศึกษา โดยข้อมูลปัจจุบัน
เป็นข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖๐
การรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอื่น
หรือหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาในการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการจัดเก็บข้อมูล
คือ โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องป้อนข้อมูลแล้วส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง เกิดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล
เช่น ๑) การป้อนชื่อผิด ๒) จานวนประชากรที่เกิดกับจานวนประชากรที่อยู่ในฐานข้อมูลมีความเหลื่อมล้าประมาณ
๒-๓ % เนื่องจากเด็กย้ายโรงเรียนแต่ยังคงมีชื่ออยู่ในโรงเรี ยนเดิม หรือเด็กเสียชีวิตไม่ได้ตัดออกจากฐานข้อมูล
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้โดยการใช้เลขประจาตัวประชาชนเป็นหลัก ซึ่งต่อไป
ไม่จาเป็นต้องป้อนข้อมูล เพียงนาบัตรประจาตัวประชาชนไป scan จะสามารถทราบสถานะปัจจุบันได้ ๓) รหัส
ข้อมูลของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่ได้ใช้รหัสข้อมูลเดียวกันทาให้การ Link ข้อมูลเกิดความผิดพลาด เช่น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรหัสข้อมูลของตนเอง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มี ร หั ส ข้ อ มู ล ของตนเอง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ร หั ส ข้ อ มู ล ของตนเอง ซึ่ ง ไม่ ส ามารถ
นามา Link ข้อมูลกันได้ เป็นต้น
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดมีแนวทางการดาเนินงาน
ในการขับเคลื่อนงานด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดดังนี้ ๑) จัดทามาตรฐานรหัสกลางด้านการศึกษา และ

๑๒
ประกาศใช้ให้ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และมีการปรับปรุงมาตรฐาน
รหัสกลางทุก ๓ – ๕ ปี ๒) กาหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นระบบ
ตามข้อตกลงของหน่วยงาน ๓) กาหนดช่วงการนาเสนอข้อมูลในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงถึง
ผลการจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ๔) จัดทา/จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูป (Software) สาหรับการบริหาร
และจัดการข้อมูล ด้านการศึกษา ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศบนพื้นฐานข้อมูล กลางของประเทศ และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งแก้ไขได้ทันที (Real time) โดยใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการยืนยัน
ตัวตนผ่านเครื่องอ่านบัตรที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนใช้ข้อมูล
ในการวางแผนและตัดสิ นใจในอนาคตได้ และ ๕) ทาข้อตกลงระหว่างหน่ วยงานเพื่อถ่ายโอน/เชื่อมโยงข้ อมูล
(Big Data) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดจะมีการประชุมครั้งต่อไป
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะนาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินงานให้สภาการศึกษาได้รับทราบต่อไป
๔.๒.๓ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
นายเกีย รติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบ
ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบ
ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาได้มีการ
ประชุม รวม ๓ ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเชิงพื้นที่
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเชิงพื้นที่ที่สะท้อนความต้องการและการมี
ส่ ว นร่ ว มของพื้น ที่ และพัฒ นารายการข้อมูล ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาแนวทางจัดสรรงบประมาณ โดยมี
วิธีดาเนินการคือ ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบองค์ประกอบของสูตรการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
เชิงพื้นที่ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ
มีเป้าหมายลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและเก็บข้อมูล ณ จังหวัดราชบุรี นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ยังได้รับฟัง
ข้ อ มู ล และให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การปรั บ บทบาทภาครั ฐ เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบการมี ส่ ว นร่ ว ม
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักและเงื่อนไขความสาเร็จในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
และข้อเสนอแนะในการปรับบทบาทภาครัฐเพื่อเข้าสู่ระบบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
๔.๒.๔ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ศาสตราจารย์ สุ พ จน์ หารหนองบั ว ประธานคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษา
ด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นมาตรฐานการศึ ก ษาและ
การจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
แต่ขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการลงพื้นที่
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึก ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ
จากพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
๔.๒.๕ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา
นายธาดา เศวตศิลา รองประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผล
การศึกษา น าเสนอผลการดาเนิ น งานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้

๑๓
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษาได้มีการประชุม รวม ๕ ครั้ง
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) แนวทางการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ๒) แนวทางการประเมินผล
การศึกษาทั้งระบบให้มีความสอดคล้องทุกระดับการศึกษา ๓) (ร่าง) แผนการประเมินผลการศึกษา และ
๔) การจัดตั้งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ (National Bureau of Educational Statistics) ซึ่งการจัดตั้งศูนย์สถิติ
การศึกษาแห่งชาติจะสอดรับกับภารกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ แต่เนื่องจากขณะนี้
ยังไม่มีผู้รับผิดชอบการดาเนินงานโดยตรง จึงเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทางานจากองค์กรหลักทั้ง ๕ องค์กร และ
หน่วยงานอื่นทีม่ ีข้อมูล เข้ามาร่วมเป็นคณะทางานเพื่อให้การดาเนินงานข้อมูลสถิติการศึกษาดาเนินการต่อไปได้
กรรมการมีความเห็น เพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งคณะทางานควรมีผู้แทนจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เข้ามาร่วมดาเนินการและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ
การเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ระหว่างปี ซึง่ จะไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากบางปีข้อสอบ
ยากและบางปีข้อสอบง่าย เป็นต้น
๔.๒.๖ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา
นายอภิมุข สุ ขประสิ ทธิ์ รองประธานคณะอนุก รรมการสภาการศึก ษาด้านกฎหมาย
การศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา ได้ติดตามผลการดาเนิ น งาน
พิจ ารณากฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น การตามมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญ ญัติ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงประเด็นการปรับปรุง
กฎกระทรวง ๔ ฉบั บ ได้ แ ก่ ๑) กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ ๒๕๕๔
๓) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
๔) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ ๒๕๕๔ และอีกประเด็นหนึ่ งที่คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษาดาเนินการคื อ
เตรียมแผนการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทากฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ร่าง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ ได้แก่ กฎกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัตกรรม ระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมประมาณ ๓๗ ฉบับ
ซึ่งในเบื้องต้นสานักพัฒนากฎหมายการศึกษาได้จัดทารายละเอียดกฎหมายลาดับรองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเป็นข้อมูล ให้ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่ งชาติได้ใช้สาหรับ
การเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ มีเรื่องใดที่สอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้ หรือ
ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร ตลอดจนมีเรื่องใดที่ต้องดาเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
กรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมว่าภารกิจของสานักพัฒนากฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนากฎหมายการศึกษาควรเป็นการวิจัยที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
๔.๒.๗ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา
ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ รองประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการ
วิจัยการศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้

๑๔
คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการวิ จั ย การศึ ก ษามี เ ป้ า หมายการด าเนิ น การ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือ Research Agenda ซึ่ง มีที่มาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การประชุมระดมความคิด
ของคณะอนุกรรมการฯ ทาให้ได้ประเด็นวิจัยเพื่อส่งต่อไปยังสภาการศึกษาสาหรับการนาไป Implement อาทิ
การวิจัยประเมินนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์การศึกษา, นโยบายการจัดการศึกษาระดับพื้นที่, การปฏิรูป
โครงสร้างการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, การปรับกระบวนทัศน์ด้านมาตรฐานการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อความหลากหลายของสังคม, ความต้องการของเด็กยุคใหม่ในการเรียนรู้และ
การทางาน/การประกอบอาชีพ เป็ นต้น ๒) ประเด็นวิจัยที่ได้จากการลงพื้นที่ โรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนร่วมพัฒนา และโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนทั้งสิ้น
๑๑ โรงเรียน ๑ วิทยาลัยเทคนิค ณ จังหวัดสตูล สงขลา น่าน นครปฐม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ประเด็นวิจัย
ได้แก่ การกระจายอานาจการจัดการศึกษา, ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษากับภาคธุรกิจ เป็นต้น
๔.๒.๘ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา
นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านบทบาทของภาคประชาสังคม
เพื่อการศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านบทบาทของภาคประชาสั งคม
เพื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษาได้จัด
ประชุมเพื่อรับทราบสภาพการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคม พิจารณาคานิยาม
และขอบเขตของภาคประชาสั งคมเพื่อการศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ ยนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดประชุมเพื่อขอรับทราบ
บทบาทของบ้านเรียน (Home School) ในการร่วมจัดการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนวทาง
การส่งเสริมการจัดการศึกษาของเครือข่ายบ้านเรียนซึ่งมีผู้เสนอความเห็นว่า การบริหารจัดการการศึกษา
ของบ้ านเรี ย นควรใช้ห ลั กการตามกฎหมายสากล โดยมีผู้ ดูแลบ้านเรียนทั้ งในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
การกาหนดภารกิจ ของหน่ ว ยงานในส่ว นกลางควรเป็นภารกิจร่ว มระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายการศึ ก ษา
ทางเลื อ ก ได้ แ ก่ การลงทะเบี ย น การวิ จั ย พั ฒ นา การท าแผนการศึ ก ษาที่ ยื ด หยุ่ น การประเมิ น ผล และ
การประกันคุณภาพมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนเพื่อความเสมอภาคและความเป็นธรรม มิใช่เป็นเพียงการเปลี่ยน
โดยนาหลักสูตรของโรงเรียนมาใช้กับบ้านเรียน ผู้ปกครองต้องการการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับบุตรหลาน
ของตน นอกจากนั้นกลุ่มเครือข่ายเยาวชนที่ศึกษาโรงเรียนทางเลือก ได้สะท้อนแนวคิดที่เกี่ยวกับการศึกษา ๑๐ ประการ
ได้แก่ ๑) คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนทุกโรงเรียนควรมีความเท่าเทียมกัน และเด็กทุกคนมีสิ ทธิ์ได้รับ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ๒) การเรียนการสอนในห้องเรียนควรมีบรรยากาศ
ที่เกื้อกูลกันระหว่างผู้เรียน ๓) การเรียนการสอนควรเป็นการเรียนเพื่อพัฒ นาผู้เรียนทุกคน ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถเรียนร่วมกันได้ และการเรียนไม่ใช่การเรียนเพื่อสอบ
๔) หลักสูตรการเรียนการสอนควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ๕) การเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
๖) การศึกษาควรเป็นการศึกษาเพื่ออาชีพทุกวิชาชีพ ๗) “โรงเรียน” ในมุมมองของเด็ก คือ สถานที่ที่ทาให้
นักเรียนคิดเองเป็น ทาเองเป็น เรียนรู้เองเป็น และใช้ชีวิตเป็น ๘) ควรเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ๙) รักษาสมดุลระหว่างครูผู้สอนกับจานวนนักเรียนให้ มีความเหมาะสม และ
๑๐) ควรใช้งบประมาณสนับสนุนการศึกษาที่เน้นการขยายโอกาสให้กับผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กรรมการมี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า ควรน าข้ อ เสนอดั ง กล่ า วเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ

๑๕
๔.๒.๙ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา
นางจรวยพร ธรณินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม กี ฬ าและภู มิ ปั ญ ญา
ได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทาข้อเสนอการบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญ ญา
ขณะนี้ได้ (ร่าง) สถานการณ์ แนวโน้มและข้อเสนอการบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา
และภูมิปัญญา ความหนาประมาณ ๒๕๐ หน้า หากดาเนินการแล้วเสร็จจะเสนอต่อสภาการศึกษา เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วจะเผยแพร่เป็น e-book นาขึ้นเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และจัดพิมพ์
เป็นเอกสารเผยแพร่ จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
การดาเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางาน เพื่อพิจารณา
กรอบแนวทางการทางาน สถานการณ์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา และการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการ และ
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดยมีข้อมูลการดาเนินงาน
แต่ละด้านดังนี้ ๑) ด้านศิลปะ ได้มีการนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา (กอปศ.) ซึ่ง กอปศ. เห็นชอบแนวทางการจัดการศึกษาด้านศิลปะและสุนทรียภาพ โดยเห็นควร
ให้มีการขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน และไม่เห็นด้วยที่จะมีการกาหนด
ให้เป็นกลุ่มสาระวิชาหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๒) ด้านกีฬา ได้มีการ
ประชุมหารือร่วมระหว่าง ประธานคณะอนุกรรมการฯ กับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรองเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้อานวยการกองตรวจราชการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับ การสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกิจการงานลูกเสือ
ของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ และกิ จ กรรมด้ า นกี ฬ าและนั น ทนาการ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า ง
แรงบันดาลใจ สนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เห็นความสาคัญของการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน
และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ผลการหารือโดยสรุปคือ การฝึกลูกเสือจะใช้ กลยุทธ์แนวปฏิบัติของลูกเสือ
โลกมาเป็นกลไกในการพัฒนาและฝึกทาหน้าที่เป็นจิตอาสา นอกจากนั้นจะดาเนินการจัดทาความร่ว มมื อ
ในรู ป แบบที่ยั่ งยื น ต่อยอด และสานต่อเจตนารมณ์ ได้แก่ การทาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding: MOU) การจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานลูกเสือกับงานด้านท่องเที่ยวและกีฬาเข้าด้วยกัน และ
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน (Camping) การออกค่ายเยาวชนระหว่างลูกเสือและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา
และนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ๓) ด้านศาสนา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
จะนาเอกสาร (ร่าง) สถานการณ์ แนวโน้มและข้อเสนอการบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กีฬาและภูมิปัญญา ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการของคณะอนุกรรมการของ กอปศ.ที่ดาเนินการเรื่อง
การส่งเสริมคุณธรรม ๔) ด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมีผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษา ดังนั้นสามารถนาเสนอการดาเนินงานการศึกษากับวัฒนธรรมไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมได้โดยตรง ๕) ด้านภูมิปัญญา เนื่องจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานแรกและ
หน่ ว ยงานเดี ย วที่ ด าเนิ น การเรื่ อ งครู ภู มิ ปั ญ ญาและด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มาก ดั ง นั้ น
คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดาเนินการในเรื่องครูภูมิปัญญาต่อเนื่อง
และคณะอนุกรรมการฯ จะให้การสนับสนุนการดาเนินการของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สาหรับ
การดาเนิ น การในล าดับ ต่อไป คณะอนุ กรรมการฯ จะนาข้อเสนอการบู รณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ

๑๖
วั ฒนธรรม กี ฬาและภู มิ ปั ญญา ไปจั ดกิ จกรรมน าร่ องโครงการวั ดเป็ นศู นย์ กลางแหล่ งการเรี ยนรู้ ของชุ มชน
โดยคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมจานวน ๕ แห่ง
กรรมการมีความเห็ นเพิ่มเติมว่า ในด้านศาสนา ปัจจุบันกระทรวงวัฒ นธรรมได้จัดทา
Application เกี่ ย วกั บ ศาสนาทุ ก ศาสนาในประเทศ อาทิ ศาสนาพุ ท ธ อิ ส ลาม คริ ส ต์ ฮิ น ดู พราหมณ์
ศาสนาซิกข์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ แต่ปัญหาที่พบคือ เยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญ
เรื่องศาสนา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากระบบการศึกษาไม่ได้เน้นเรื่องศีลธรรมโดยตรง วิชาศีลธรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของวิชาอื่น ไม่ได้เป็นแบบเรียนวิชาศีลธรรมเหมือนในอดีต และในด้านภูมิปัญญา ควรมอบหมายให้สถาบันการศึกษา
หรือวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อจากสภาการศึกษา เพราะมีสถาบันการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ
๔.๒.๑๐ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ
พลเอก พหล สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านการสร้าง
พลเมืองดี มีวินั ย ภูมิใจในชาติ น าเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ
ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษา
เฉพาะกิจ ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ มีระยะเวลาการดาเนินงาน ๑ ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
อุดม คชินทร) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งดาเนินการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ให้เกิดผล
จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้นาลงสู่การปฏิบัติจริงต้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)
จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๕ เดือน คณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานขึ้น
๕ คณะ การดาเนินงานของคณะทางานที่ ๑ ได้จัดทาข้อเสนอสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้การสร้าง
พลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ โดยได้เลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อมสาหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติการสร้าง
พลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ จาก ๓ ภูมิภาค จานวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
จ.สงขลา ๒. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ๓. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ และ ๔. โรงเรียน
ฝางชนู ป ถัมภ์ จ.เชีย งใหม่ ส่ ว นคณะทางานที่ ๒ และคณะที่ ๔ ได้ ร่ว มกันดาเนินการสร้างการมีส่ ว นร่ ว ม
ของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาตติ คณะทางานที่ ๓ ดาเนินการ
จัดทาคู่มือการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS สาหรับสถานศึกษา ขณะนี้ดาเนินการแล้วเสร็จ พร้อมนาสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียนต้นแบบที่ คณะทางานคณะที่ ๑ เลือกไว้ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะทางานที่ ๕ จัดกิจกรรม
Youth Voice Forum เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังเสียงของเยาวชนในประเด็นเรื่องวินัย หลังจาก
นั้น นายธาดา เศวตศิลา ประธานคณะทางานคณะที่ ๕ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม Youth Voice
Forum รับฟังเสียงของเยาวชนดังกล่าวได้รับความชื่นชอบจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการนาไปเผยแพร่ ต่อ การจัดจัดกิจกรรม Youth Voice Forum จะจัดทุกเดือนเป็นระยะเวลา ๖ เดือน
โดยจัด ณ สถานศึกษาภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตามองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
สามารถนากิจกรรมนี้ไปเป็นโครงการนาร่องและขยายผลต่อไปได้
การดาเนินการในลาดับต่อไปของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ จะดาเนินการ
ใน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด STAR STEMS ในโรงเรียน
ต้นแบบช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้โรงเรียนต้นแบบที่มีความสมบูรณ์พร้อม
ในการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้การดาเนินงานดังกล่าวจะขอรับ
การสนับสนุนทรัพยากรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณภูมิภาคละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑๗
รวมเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะสามารถดาเนินการนาแนวทางการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบ STAR STEMS ลงสู่ การปฏิบัติจริงในสถานศึ กษาในต้น เดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ขั้นตอนที่ ๒
การจั ด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเสนอต่ อ สภาการศึ ก ษาเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เป็ น นโยบาย ส าหรั บ
กระทรวงศึกษาธิการได้นาไปขับเคลื่อนในการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและมอบหมายให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาด าเนิ น การตามความเห็ น
ของกรรมการสภาการศึกษา
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
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