๑
รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
กรรมการโดยตาแหน่ง
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน)
๔. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๕. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน แทน)
๖. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน)
๗. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แทน)
๘. ปลัดกระทรวงแรงงาน
(นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รักษาการในตาแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน)
๙. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้ อานวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม
แทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อานวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน แทน)
กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
๑๑. พระเทพเวที
กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๑๒. รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
๑๓. นายกิตติพันธ์ ใจดี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๒. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๓. รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์
๔. ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต
๕. นายสุภกร บัวสาย
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกมลทิพย์ เมฆพุก
๒. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
๓. นางพิจารณา ศิริชานนท์
๔. นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
๕. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย

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

ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๓
๖.

นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์

๗.
๘.

นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้อานวยการสานักนโยบายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักสื่อสารองค์กร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธานกล่ าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
ภายใต้นโยบายรัฐบาลโดยการนาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของ
การพัฒ นาประเทศ โดยมุ่งเน้ น เรื่ องคุณภาพของคนที่ ต้ องมีจิต ใจบริสุ ทธิ์ มีความรักประเทศชาติ มีน้าใจ
ช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่น เน้นเรื่องการพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนว่า ณ ปัจจุบัน หลักสูตรและวิธีการสอน
ทาให้คนไทยมีความสามารถในการแข่งขันหรือไม่ และคาดหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสามารถนาเสนอ
วิธีการแก้ไข หรือการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาไทยเพื่อให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการมีเรื่องต่างๆ
ที่ต้องดาเนินการ ทั้งเรื่องที่ต่อเนื่องเพื่อต่อยอดการพัฒนา และเรื่องที่ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อการวางรากฐานของ
การศึกษาไทยในอนาคต เพราะหากกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็งในช่วงอีก ๑๐ ปี
ข้ า งหน้ า คนท างานที่ จ ะรั บ ภาระของประเทศ ทั้ ง ภาคเอกชนและภาครั ฐ จะเป็ น ทรั พ ยากรที่ ไ ม่ แ ข็ ง แรง
ไม่สามารถต่อสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ จึงเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงที่จะต้องบูรณาการ
และวางแผนร่ ว มกั น ท าในสิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต้ อ งท า การมี ท ฤษฎี ห รื อ แนวทางแก้ ไ ขต่ า งๆ จ านวนมากแต่ ห าก
ไม่ส ามารถน าไปปฏิบั ติให้ เกิดผลลั พธ์เชิงประจักษ์ ได้ ก็ต้องร่ว มกันปรับเปลี่ยนและแก้ไขเพื่อ ผลประโยชน์
ของเด็กและเยาวชนไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมและขับเคลื่อน
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้ ประสบความสาเร็จ และหากกระทรวงศึกษาธิการสามารถพลิกโฉมการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา ได้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กระทรวงอื่ น ที่ จ ะมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในอนาคต
แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานทุกอย่างจะต้องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนและจานวนงบประมาณ
ที่ใช้อย่างชัดเจน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
นายสุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงาน
การประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งประชุ ม ก าแหง พลางกู ร ชั้ น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
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 ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไม่แก้ไข

๔

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
นายสุ ภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ
ที่ประชุมว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และ
ดาเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการศึกษา
แห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง ได้พบปัญหาและอุปสรรค ทั้งปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง และประเด็นที่ต้อง
เร่งพัฒนา กอปรกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐบาลได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๘๐) ซึ่งมีระยะเวลาที่แตกต่างจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒ ปี สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้
น าเสนอข้ อ มู ล การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นและการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฯ ต่ อ
คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นนโยบายการศึ ก ษาและกลไกการขั บ เคลื่ อ นแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ซึ่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ เห็นควรให้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยแก้ไข/เพิ่มเติม
ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ประเด็นการศึกษา) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ และนโยบายรัฐบาล
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย นโยบาย และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น
ยังเสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านการจัดทาแผนการศึกษาแห่งขาติ โดยกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติที่ชัดเจน และนอกจากข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาฯ แล้ว สานักงานฯ ยังได้พบประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาซึ่ง ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ อาทิ การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ของคนไทย
การสร้ างแพลตฟอร์ ม (Platform) การเรียนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และเรื่องการจัดการฐานข้อมูล Big Data ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ การกาหนดชื่อและระยะเวลาในการจัดทาแผน
การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเด็นที่ควรปรับปรุง
ต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
๑. การดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติควรระบุผู้รับผิดชอบและกาหนดระยะเวลาการ
ดาเนิ น งานแล้ ว เสร็จ ที่ชัดเจน อาทิ เรื่ องการผลิ ตและพัฒ นากาลั งคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค มีวิธีการ
ดาเนินการอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบและจะดาเนินการเสร็จเมื่อใด เป็นต้น
๒. ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีข้อมูลภาพรวมที่เป็น Big Data อย่างชัดเจนจึงเป็น
ผลให้ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในระดับกระทรวง อาทิ ตัวเลขจานวนผู้สูงอายุ ที่อายุ
56 ปี ซึ่งเหลือเวลาอีก 4 ปี จะเกษียณอายุราชการ มีจานวนทั้งหมดกี่คน กระจายไปตามภูมิภาคใดบ้าง หรือ

๕
เรื่องจานวนครูสอนภาษาอังกฤษเป็นครูคนไทยกี่คน ครูชาวต่างชาติกี่คน กระทรวงศึกษาธิการอาจจะมีข้อมูล
จานวนหนึ่ง แต่เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของสานักงานตารวจแห่งชาติหรือ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
จะมีจานวนเท่ากันหรือไม่ หากกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่ดีที่สุด
มีความสามารถรับรู้ภาษาได้มากกว่า ๒ ภาษา จึงจาเป็นต้องมีข้อมูลที่สนันสนุนเบื้องต้นว่าจะต้องเพิ่มจานวนครู
ไทยและ/หรือครูชาวต่างชาติจานวนเท่าใดในแต่ละจังหวัด เป็นต้น
๓. เนื่ อ งจากบริ บ ทของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปลี่ ย นแปลงไป ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ย้ายไปรวมในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.)
ซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยังไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงควรปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติให้ มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมด้วย และในประเด็นนี้ ประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกับกระทรวง อว. แล้ว อาทิ ได้มีการเสนอความเห็นในเรื่องการผลิตครูที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการ เป็นต้น
๔. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ไม่ได้เน้นเรื่องการจัดการศึกษาของเอกชน
ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จึงขอให้เพิ่มเติมในเรื่องการจัดการศึกษาของเอกชน
และเรื่องการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ โดยให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยผู้ใช้ เพื่อให้
การผลิตครูตรงตามความต้องการของสถานศึกษาที่เป็นผู้ใช้ครู รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูด้วย
๕. ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุเฉลี่ย ๗๕ ปี ในแผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับปรับปรุงควรเน้น
เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต โดยให้มีการศึกษาผ่านระบบ Digital Platform ที่มีการกากับควบคุมคุณภาพข้อมูล
และความปลอดภัยในการรับสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง (fake news)
๖. การปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ จะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ จึงนาเครื่องมือสาคัญ
ในการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ที่เรียกว่า “STAR STEMS” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ไปใช้ทดลองดาเนินการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ในโรงเรียนต้นแบบ
๔ โรงเรียน เพื่อให้เป็นผลลัพธ์เป็นจริงเชิงประจักษ์ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยในปัจจุบันได้ขับเคลื่อน
การดาเนิ น การจั ดฝึ ก อบรมเรื่ อ งการสร้ างพลเมือ งดี วินัยเด่น ด้ว ยแนวคิด STAR STEMS ให้ กับวิทยากร
เพื่ออบรมครู (Training for Trainer) ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดาเนินการการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานในเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งการดาเนินการตามแนวคิด STAR STEMS
ดังกล่าว นอกจากจะดาเนินการในโรงเรียนแล้ว ยังได้ดาเนินการในสถานประกอบการต้นแบบเพื่อให้สถาน
ประกอบการสร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงาน STAR
STEMS ของสถานศึกษา และเมื่อการติดตามประเมินผลแล้วเสร็จ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ
มีกาหนดจัดประชุมและนาเสนอผลการดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบและสถานประกอบการต้นแบบ ในวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยในเบื้องต้นได้เรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธาน
๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรค ๓ กาหนดไว้ว่า
“รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต และจั ด ให้ มี ก ารร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ

๖
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย” ความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมคือต้องมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน สาระสาคัญที่เปลี่ ยนแปลงคือกาหนดหน้าที่รัฐ ให้ ดาเนินการ กากับ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น กรอบการดาเนินงานของรัฐภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงเสนอให้รัฐกาหนดนโยบาย
หรือเป้าหมายให้ชัดเจนและนามาเปรียบเทียบกับแผนการศึกษาแห่งชาติว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ รวมทั้ง
การดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษาจะต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ซึ่งสิ่ง เหล่านี้คือ
สาระสาคัญที่กรรมการสภาการศึกษาจะต้องดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๘. ประเด็นเรื่อง Big data มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๘.๑ ข้อมูล ด้านการศึกษาของหลายหน่ว ยงานไม่ตรงกัน เช่น ส านักงานสภาพัฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ
บริหารจัดการเด็กหลายกลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มยังมีปัญหาด้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล อาทิ ชนกลุ่มน้อยและ
คนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในกรณีที่จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับคนกลุ่มนี้
จะมีการดาเนินการอย่างไร และจะมีวิธีการบริหารจัดการข้อมูลของคนกลุ่มนี้อย่างไร จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมี
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์ อย่างมากในการกาหนด
นโยบายการจัดการการศึกษาทั้งระบบ
๘.๒ ประเด็ น Big data ควรเชิ ญ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมมาร่วมคิดและดาเนินการให้เกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม และจะทาให้สามารถผลักดันประเด็นที่ยัง
ไม่สามารถดาเนินการได้ให้ประสบผลสาเร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี
๘.๓ ข้อมูลด้านการศึกษานั้น ครบองค์ประกอบของ Big data (๔Vs) ซึ่งประกอบด้วย
ปริ ม าณข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Volume) ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาอย่ า งรวดเร็ ว และไหลเข้ า สู่
การจั ดเก็บ ด้ว ยความเร็ว สูง (Velocity) ข้อมูล มีความหลากหลาย (Variety) และข้อมูล ที่มีความไม่ ชัดเจน
มีระดับคุณภาพแตกต่างกัน (Veracity) กระทรวงศึกษาธิการจึงควรมี Big data เพื่อใช้ในการติดตามแผนการ
ศึกษาแห่ งชาติ และการขับ เคลื่ อนการดาเนิน งานให้ เ ป็น ไปตามแผนการศึ กษาแห่ งชาติ ดังนั้น Big data
จึงมีความสาคัญในสองส่วน คือ ข้อมูลมีความสาคัญในตัวเอง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
และติดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
๘.๔ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ศู น ย์ ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาแห่ งชาติ
(National Education Information System) แต่ ข้ อ มู ล Big data มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กระทรวงทั้ ง หมด
๑๐ กระทรวง ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ทาให้มีความยากในการบริหารจัดการ
ข้อมูล ดังนั้น การเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานจึงเป็นสิ่งสาคัญ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีโปรแกรมกลาง
ที่ใช้ในการโหลดข้อมูลพื้นฐานของประชากร ซึ่งควรเป็นโปรแกรมเดียวที่ใช้ร่วมกันทั้งประเทศ และควรเป็น
โปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และลงทุน เพียงครั้งเดียวแต่ใช้ได้อย่างคุ้มค่า โดยอาจจะใช้บัตรประจาตัว
ประชาชนในการเก็บข้อมูลและโหลดข้อมูลมาใช้งาน ซึ่งจะทาให้ข้อมูลที่ เก็บได้มีความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลแบบ real time ได้
๘.๕ ในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า เมื่อวันที่ ๒๖๒๗ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ได้มีการสั ม มนาในประเด็น Big data เนื้อหาโดยสรุปที่ได้จากการสั มมนาคื อ Data
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ Academic data และ Social data โดย Academic data เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

๗
โรงเรียน หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย การจบการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลได้ และ Social data
คือการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น ประโยชน์ ด้านสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม และด้านแรงงาน เป็นต้น
อนุ กรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูล และตัว ชี้วัดมีแผนการดาเนินงานด้านข้อมูล โดยจะเชิญ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มานาเสนอข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ การรวบรวมข้อมูล
ทางการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างข้อมูลค่อนข้างดีแต่ยังขาดโปรแกรมที่จะเชื่อมโยงข้อมูล
ในการนี้ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดจะดาเนินการเรื่อง Big data ภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือน และจะนาเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสภาการศึกษาในครั้งต่อไป
๘.๖ สภาการศึกษาควรทาหน้า ที่เป็ นศูน ย์ข้ อ มูล ทางการศึก ษา (Intelligence unit)
เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับพัฒนาและติดตามนักเรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ เพื่อระบุแนวทางให้
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) มีความรู้ ซึ่งมี GPA เป็นตัวชี้วัด ๒) เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นคนดี และ ๓) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งข้อ ๒) และ ๓) ยัง
ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน หากมีข้อมูล ที่สามารถบ่งชี้ผลลั พธ์ที่พึงประสงค์ทั้ง ๓ ด้านนี้ได้ จะสามารถระบุ ไ ด้ว่า
เด็กแต่ล ะคนมีลั กษณะอย่ างไร ควรเลื อกเรียนอะไร และควรทางานอะไร ซึ่งข้อมูล ทางการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากสาหรับใช้ติดตามผู้เรียนรายบุคคล นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังสามารถนาข้อมูลนี้ไปพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเข้าทางานได้ด้วย
๘.๗ เรื่ อ ง Data คื อ ประเด็ น ส าคั ญ ที่ สุ ด ก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ จึ ง ควรให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านการศึกษา ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทาความร่วมมือกัน
เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการศึกษาสาหรับนามาใช้ขับเคลื่อนและติดตามแผนการศึกษาแห่งชาติและควรให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเป็นหน่วยงานหลั กในการดาเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึ ก ษา
มีข้อมูล ของหน่ ว ยงานตนเองอยู่ ทั้งนี้ ควรบริห ารจัดการข้อมูล ให้ แล้ ว เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
(หรือ ภายในระยะเวลา ๓ เดือนนับจากวันประชุมสภาการศึกษาครั้งนี้) ส่วนประเด็นใดที่มีข้อมูล อยู่ แล้ ว
ให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ทันที อย่างไรก็ตาม เรื่อง data ควรให้ความสาคัญกับการป้องกันข้อมูล
(Data protection) ด้วย โดยการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีชั้นความลับเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๙. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ แตกต่าง
จากรั ฐ มนตรี ท่ า นเดิ ม และมี เ ป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด าเนิ น งานชั ด เจนเช่ น กั น แต่ ก ารด าเนิ น งาน
ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่ผ่านมามีข้อจากัดหลายประการ เช่น ขาดงบประมาณในการดาเนินงาน
และมี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการบู ร ณาการต่ อ ยอดไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม ประเด็ น ที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ทันทีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ คือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนรู้เป็นสาคัญ ซึ่งแบ่งผู้เรียนรู้ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทางาน และกลุ่มวัยเกษียณ
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะทาการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาของรัฐตาม
ข้อกาหนดที่จัดทาขึ้น ส่วนโรงเรียนเอกชนจะวัดที่ผู้เรียนรู้หรือวัดผลที่เด็กโดยเลือกใช้หลักการ Outcome Key
Results: OKR, Balanced Scorecard หรือ Key Performance Indicator: KPI เพื่อจะให้เด็กหรือผู้เรียนรู้
ได้ประโยชน์สูงสุ ด ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบ ทของโรงเรียน ส่วนในต่างประเทศจะมีการวัดและประเมินครู ผู้ ส อน
หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว จึงมีข้อเสนอว่า ควรมีการบูรณาการการวัดและประเมินผลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาใหม่และให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นการนาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หรื อ Human resource management: HR มาใช้ในการดาเนินการ โดยกาหนดเป้าหมายและระยะเวลา
ในการด าเนิ น การตั้ ง แต่ เดื อ นกั น ยายน จนถึ ง เดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๒ และขอความร่ ว มมื อ จากส านั ก งาน

๘
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ามาร่วมประเมินผล ด้วย
ซึ่งอาจจะทาเป็นโครงการนาร่องหรือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและทาการประเมินทุก ๓ เดือน
ในที่สุดจะเป็นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ (Professional Learning Community: PLC) ที่มีการบูรณาการระหว่าง
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน วิธีการคือนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ของโรงเรียนรัฐบาล
และเอกชน มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเวทีเสวนาของสภาการศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเด็ ก
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการและมีการวัดผลที่ชัดเจน โดยให้มีผลกับการให้รางวัลและการเพิ่มวิทยฐานะ หรือมีบทลงโทษ
หากไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในระยะเวลาที่กาหนด จึง มีข้อเสนอว่า ควรมีการระดมสมองโดยเชิญทุกภาค
ส่ ว นที่เกี่ย วข้องกับ การศึกษามาร่ ว มกัน เสนอข้ อคิ ดเห็ น เพื่อกาหนดเป้าหมาย และจัดล าดับความส าคั ญ
พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาทีช่ ัดเจน
๑๐. ปัจจัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ คือ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด ๑๗ ด้ า น (๑. ขจั ด ความยากจน
๒. ขจัดความหิวโหย ๓. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ๔. การศึกษาที่เท่าเทียม ๕. ความเท่าเทียมทางเพศ
๖. การจัดการน้าและสุขาภิบาล ๗. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ๘. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ๙. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ๑๐. ลดความเหลื่อมล้า ๑๑. เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน ๑๒. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ๑๓. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑๔. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ๑๕. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
๑๖. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ๑๗. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ข้อ ๔ ของ SDGs เป็นเรื่อง
การศึกษาที่ เ ท่า เที ย มที่ มี คุณ ภาพ ประเด็นส าคั ญของ SDGs คือการพัฒ นาแบบบู ร ณาการร่ว มกัน ดังนั้ น
เป้าหมายทั้ง ๑๗ ด้าน ของ SDGs ต้องบรรลุผลร่วมกัน (Integrated development) แต่ที่ผ่านมาปัญหาของ
การพัฒนาคือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาเพียงเรื่องเดียว ทาให้เกิดการพัฒนาแบบแยกส่วนเป็นเหตุให้เกิดความ
เหลื่ อ มล้ า จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะว่ า ควรถ่ า ยทอดความเข้ า ใจในเรื่ อ ง SDGs ในแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ด้ ว ย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป้าหมายทั้ง ๑๗ ด้าน ไปพร้อมกัน
๑๑. ในประเด็นโครงสร้างของแผนการศึกษาแห่งชาติโดยรวมและประเด็นการขับเคลื่ อน
แผนการศึกษา พบว่า แผนการศึกษาแห่งชาติแบกรับความคาดหวังและเป้าหมายของทุกแผน จึงมีข้อเสนอแนะ
ว่า ในแต่ละปีของการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการกาหนดผลผลิตของงานที่ต้องการให้บรรลุผลตามแผน
(Milestone) ให้ชัดเจน หากไม่กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ และควร
จั ดล าดับ ความส าคัญ (Priority) ของแต่ล ะเรื่องให้ ชัดเจน และดาเนินการตามล าดับความสาคัญ (Logical
sequence) ประเด็นที่สาคัญเร่งด่วนควรรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงดาเนินการเรื่องอื่นเป็นลาดับ
ถัดไปในปีต่อไป จะทาให้ดาเนินการได้ง่าย มีความต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กัน
๑๒. ควรสร้างความเข้าใจเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติให้กับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
แผนการศึกษาแห่งชาติมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับแผนอื่นๆ อีกหลายฉบับ นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่หลากหลายกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น การที่จะทาให้เกิดความเข้าใจต่อแผนการศึกษาแห่งชาติร่วมกัน
จึงควรผลิตสื่อแบบแยกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ควรใช้
สื่อในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งความเข้าใจต่อแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นประเด็นสาคัญที่จะทาให้การขับเคลื่อน
แผนการศึกษาแห่งชาติประสบผลสาเร็จ
๑๓. ประเด็น การสร้ างความร่ว มมือกับหน่ว ยงานต่า งๆ ในการขับเคลื่ อนแผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๙
๑๓.๑ ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานที่จะมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งภารกิจการดาเนินงานในแผนการศึกษาแห่งชาติไม่ได้จากัดให้เ ฉพาะ
ภาครัฐเป็นผู้ดาเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จาเป็นต้องมี Partnership เข้ามาร่วมดาเนินการจัดการศึกษา
และให้การสนับสนุนการศึกษาด้วย อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand
Education Partnership: TEP) ดั ง นั้ น ควรระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การด้ า นการศึ ก ษา
ของ Partnership ลงไปในแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
๑๓.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง เป็นแผนที่มีการขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่เพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ควรมีรูปแบบ
ความร่ ว มมือ ที่ชั ดเจนในการดาเนิ น การร่ว มกันระหว่า งภาคเอกชนและภาครั ฐ และเนื่องจากสมรรถนะ
(Competency) ของภาคเอกชนมีการเปลี่ ยนแปลงทุกไตรมาส จึงควรร่ว มกันวางแผนสร้างความร่ ว มมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๑๓.๓ ควรให้ ค รู ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในโรงเรี ย น ภาครั ฐ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
การขาดแคลนครู เนื่องจากเอกชนมีครูที่มีคุณภาพจานวนมาก แต่ไม่สามารถเข้ามาในระบบโรงเรียนรัฐได้
มีเพียงบริษัทเอกชนบางแห่งเท่านั้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียนของรัฐ ในรูปแบบโรงเรียน
ประชารั ฐ แต่ ยั ง มี บ ริ ษั ท เอกชนอี ก จ านวนมากที่ ยั ง ไม่ มี โ อกาสเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาโรงเรี ย น
หากมีรูปแบบการประสานงานที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะมีผลงานร่วมกันแล้ว จะมีคนเก่ง
จากภาคธุรกิจเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียน และประหยัดงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจานวนมาก
๑๓.๔ ประเด็นการขาดแคลนครูในการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ปัจจุบันครูอาชีวศึกษา
ขาดแคลนประมาณ ๘,๐๐๐ คน ส่วนครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีอัตรากาลังเกิน อยู่ เนื่องจาก
อัตราการเกิดน้อยลงทาให้เด็กที่เรียนในระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึ งมีความเห็ น ว่า จะให้ ครู ในระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐานมาเสริมครู อาชีว ศึ กษา นอกจากนี้ ยังมีโ ครงการ
“อาชีวะ สร้างคนดี มีอาชีพ” ซึง่ ดาเนินการโดยให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาทาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อ ๑) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการแห่งละ ๒ คน ร่วมเป็นครูจิตอาสาเพื่อสอนเด็ก
ในภาคค่า ภาควันหยุด หรือภาคพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๔๒๖ แห่ง
เมื่อทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ แห่งละ ๒ คน จะมีครูจิตอาสาประมาณ ๑,๐๐๐ คน โดยไม่ใช้
งบประมาณของรัฐ หรือ ๒) ทาความร่วมมือแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ เพื่อให้เด็กมีพื้นที่สาหรับฝึกงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบทวิภาคี ในเชิงปฏิบัติคือ การดาเนินการร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือ
“บวร” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษา และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการเพื่อเป็นการ
ขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือสถานศึกษา นอกจากสถานประกอบการ ยังมีผู้เกษียณราชการ หรือผู้มีภูมิรู้ที่ควรจะ
เชิญมาร่วมสอนเด็ก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการทาความร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ชัดเจน
เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา
๑๔. ประเด็นเชิงโครงสร้างแผนการศึกษาแห่งชาติที่เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนการศึกษา
ควรมีตัว ชี้วัด (Indicators) ที่ครอบคลุ มในทุก มิติ ซึ่งตัว ชี้วัดส าหรับการติดตามและประเมินผล นอกจาก
มีตัวชี้วัดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) แล้ว ควรมีตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้าด้ วย (Input indicator)
เพราะการมีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีนั้น จะต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอ ถูกที่และถูกเวลา ดังนั้น ปัจจัยนาเข้า
หรือทรัพยากรที่จะนามาใช้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงมีความสาคัญ
๑๕. ในการขั บ เคลื่ อ นแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ควรวิ เ คราะห์ ค วามเชื่อ มโยงในเชิ ง กลไก
และองค์กรที่รับผิดชอบแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และสร้างระบบการประสานงาน

๑๐
ระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติกับแผนอื่นๆ ซึ่งประเด็นนี้ยังไม่มีการระบุความเชื่อมโยงของการประสานงาน
ขององค์กรที่รับผิดชอบ ทาให้มีจุดอ่อนในเรื่องการประสานงาน
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... หมวด ๖ ว่าด้วยแผนการศึกษาแห่งชาติ
และทรัพยากรเพื่อการศึกษา ระบุว่าสานักงบประมาณหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ
ต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณไว้
ในแผนการศึกษาแห่งชาติ น้อยมาก ควรมีการระบุเรื่องกองทุนเพื่อการศึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม หากนาเสนอ
กองทุนขึ้นมาใหม่ จะเป็นเรื่องยากเพราะหน่วยงานด้านมหภาคไม่ประสงค์ให้มีกองทุน จึงเสนอให้บริหาร
จัดการกองทุนด้านการศึกษาที่มีอยู่แล้ว ทั้งหมด ๗ กองทุน ยุบรวมให้เป็นกองทุนเดียว หรือเหลือเพียง ๒-๓
กองทุน ทาให้เป็นกองทุนที่ใหญ่ขึ้น จะทาให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจาก
งบประมาณประจาปีอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ทรัพยากรกองทุนเพื่อการศึกษาจึงเป็นกลไกที่สาคัญที่ช่วยให้
การดาเนินการด้านการศึกษาเดินหน้าต่อไปได้
๑๗. แผนการศึกษาแห่งชาติยังไม่ระบุแน่ชัดว่าจะนาแผนมาใช้กับคนใน Generation ใด หาก
เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายคือคนใน Generation Z การนาแผนสู่การปฏิบัติจะเปลี่ยนไป ดังนั้น แผนการศึกษาที่ดี
ควรระบุรายละเอียดในประเด็นการนาแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และเห็นชอบหลักการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ทาหน้าที่ทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยให้เลขาธิการ
สภาการศึกษาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อประธาน เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฯ ต่อไป
๓.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
นายสุ ภั ทร จ าปาทอง เลขาธิ การสภาการศึ กษา กรรมการและเลขานุ การ รายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ดังนี้
ร่ าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. .... ได้ รับอนุมัติในหลั กการจากคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวัน ที่ ๒๔ ตุล าคม ๒๕๖๑ จากนั้ น ได้ ส่ งให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ได้มีการปรับ ร่าง พ.ร.บ. ตามความเหมาะสม และได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
ครั้ง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีมีมติต่อร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ๒ ข้อ
ได้แก่ ๑) ให้ชะลอการดาเนินการ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ไปก่อน ๒) ให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการั บ ร่ า ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ ฉ บับนี้ ไ ปทบทวน และให้ รับฟัง ความคิดเห็ น เพิ่ ม เติ ม เพื่อ ให้
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป หลังจากที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ได้รับเรื่องกลับมาจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สกศ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของ กอปศ. ได้ดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ จานวน ๒ ครั้ง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมกาแหง
พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สกศ. และครั้งที่ ๒ ที่งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังความคิดเห็นทาง
เว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอีกด้วย
จากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ พบว่า มีการคัดค้าน
ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่ง จาก “ผู้อานวยการ”
เป็น “ครูใหญ่” และ “รองผู้อานวยการ” เป็น “ผู้ช่วยครูใหญ่ ” (มาตรา ๓๘/๓๙) (รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารประกอบการประชุม หน้า ๘๖-๘๗) เพราะเป็นการลดศักดิ์ศรี และจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และ
เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ (Career Path) ของผู้ บ ริ ห าร ๒) ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในประเด็ น

๑๑
ที่ผู้ ช่ว ยครู ใหญ่ห รื อรองผู้ อานวยการที่ไม่ได้ปฏิบัติงานสอน ไม่ต้องมีใบประกอบวิช าชีพครูห รือใบรั บ รอง
ความเป็นครู (มาตรา ๓๘/๓๙) เนื่องจากผู้ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาในโรงเรียนควรต้องเป็นครูที่มีประสบการณ์
และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู เช่นเดียวกัน ๓) ไม่เห็นด้วยในการยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครู และให้ใช้
ใบรับรองความเป็นครูแทนของเดิม (มาตรา ๓๗/๔๐) เนื่องจากวิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ที่เข้ามาเป็นครู
ต้องมีคุณวุฒิ และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพนี้ และการไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทาให้ครูใหม่
เสียโอกาสในการปรับเลื่อนวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ที่กาหนดตามตาแหน่ง จากความคิดเห็นข้างต้น สกศ.
มีความเห็นว่า ใน มาตรา ๓๙ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติฯ ระบุว่า ตาแหน่ง “ครูใหญ่” และ “ผู้ช่วย
ครูใหญ่” อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น อาจไม่ต้องเปลี่ ยนชื่อก็ได้ แต่ใบรับรองความเป็นครูนั้น ยังไม่ได้
กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ดังนั้น ต้องเร่งออกแบบหลักเกณฑ์หรือให้คงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไว้
ดังเดิม
ในส่ ว นของกระบวนการจั ด ท า ร่ า ง พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฯ มี ข้ อ คั ด ค้ า นว่ า
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ยังไม่ได้ดาเนินการให้ครบถ้วนตามวิธีการรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วน
โดยมีข้อคัดค้าน ดังนี้ ๑) การจัดทาประชาพิจารณ์โดย กอปศ. มักจะไม่แสดงเอกสาร ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติฯ ทั้งหมด แก่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจะเสนอเพียงบางประเด็นที่ต้องการให้แสดงความ
คิดเห็นเท่านั้น ๒) การรับฟังความคิดเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นการรับฟังความคิดเห็นด้าน
เดีย ว ไม่มีการสะท้อนกลั บ (Feedback) ไปยังผู้เสนอความคิดเห็ นว่ามีการปรับเปลี่ ยนอะไรบ้าง จากความ
คิดเห็นข้างต้น สกศ. มีความว่า กอปศ. และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ซึ่งดาเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมครบแล้ว แต่ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะมีแนวปฏิบัติข้อบังคับเพิ่มเติมอีก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดทาประชาพิจารณ์
รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ เพราะเวลาจะคาบเกี่ยวกัน หรือจะจัดทาความเห็นให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับทราบเพื่อดาเนินการต่อไปก็ได้
สาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มีดังนี้ ๑) ควรแยกการบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพราะวิธีการจัดการเรียน
การสอนแตกต่างกัน ๒) ควรปรับลดโครงสร้างการบริหารงานจากส่วนกลางให้สั้นลงเพื่อ ให้ถึงโรงเรียนโดยเร็ว
๓) ควรลดภาระที่ส่วนราชการต่างๆ มอบหมายไปยังโรงเรียนโดยไม่จาเป็น ๔) ควรคานึงถึงระบบสวัสดิการ
ของครูในโรงเรียนเอกชนให้ใกล้เคียงกับข้าราชการครู ๕) ควรให้ความสาคัญเรื่องปัญหาหนี้สินครูและสวัสดิการ
ต่างๆ อย่ างไรก็ตาม ประเด็น สวัส ดิการครูนั้น รัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นาง กนกวรรณ
วิลาวัลย์) ได้ปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครู จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาทแล้ว และประเด็น
การลดภารกิจจากราชการส่วนกลางที่มอบหมายไปยังโรงเรียน ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ แล้ว
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๑. รั บ ทราบความก้าวหน้าการดาเนินการและผลการรับ ฟังความคิดเห็ น ต่อ ร่าง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติฯ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ
๓. เสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ มอบสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุง ร่าง
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ และนาเสนอต่อ คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

๑๒
๓.๒ เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติฯ ภายใน ๓๐ วัน และให้นาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
๓.๓ มอบหมายสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับฟังความคิดเห็นและนาผลการรับ
ฟังความคิดเห็นของสานักงานฯ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นอื่นๆ
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไข หรือรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ
ต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
๑. คณะรั ฐ มนตรี ชุ ด เดิ ม ได้ มี ม ติ ใ ห้ ท บทวน ร่ า ง พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฯ เมื่ อ เดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีมติซ้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้นา ร่าง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติฯ มอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาทบทวนความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวั นที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๖๒ เพื่อเร่งดาเนินการ ให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฯ เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และจะได้มีการ
ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ อาทิ โครงสร้างการบริหารราชการ โครงสร้างการจัดองค์กร และเรื่องต่างๆ ที่ จะต้องมี
การดาเนินการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งมีความเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ แผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ควรจะออกพร้ อ มกั น และควรเร่ ง ด าเนิ นการให้ เ สร็ จสิ้ นภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือน
๒. การรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ พิจารณา
ทบทวนความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล จะต้ อ งมี อ งค์ ก รหรื อ มี ก ระบวนการช าแหละนโยบายว่า
สิ่ ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต้ อ งการนั้ น มี สิ่ ง ใดที่ ต้ อ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บ้ า ง
ซึ่งจะต้องพิจารณากฎหมายในรูปแบบองค์รวมหลายฉบับพร้อมกัน
๓. กรรมการเห็ น ด้วยกับข้อเสนอแนวทางปฏิบัติที่ ๓.๓ (มอบหมายส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษารับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง) เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็น ๒ ครั้งที่ผ่านมา มีบางประเด็น
ที่น่าสนใจ และควรมีการกลั่นกรองอีกครั้ง เพราะบางประเด็น อาจจะเป็นสิ่งที่สาคัญ สาหรับคนที่อยู่ภายใต้
การบังคับของกฎหมาย ในส่วนของรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่มีการท้วงติง หรือประเด็น
ที่มีการให้ข้อสังเกต ควรจะสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับผู้ที่เข้ามาให้ความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ที่
มาแสดงความคิดเห็นได้มีความเข้าใจในเบื้องต้น
๔. กรรมการเห็นด้วยที่จะแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติฯ ส่วนการเร่งรัดในเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติและ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ควรมีกรอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ และควรขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือประมาณสิ้นเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับนโยบายการศึกษาจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงเป็น
โอกาสดีที่จะได้นานโยบายของรัฐบาลมาบูรณาการกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฯ ส่วนประเด็นการรับฟัง
ความคิดเห็น จะต้องมีการเน้นในอีกหลายประเด็น เช่น ประเด็นโครงสร้าง ประเด็นภารกิ จจากส่วนกลาง
และส่วนจังหวัดที่จะส่งไปยังโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในการแก้ปัญหาการคืนเวลาให้ครูได้สอนเด็กนักเรียน
อย่างเต็มที่ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีการบริหารเวลาเพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน

๑๓
จึ ง ขอให้ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก ารอผลการด าเนิ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง ร่ า ง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติฯ จากกระทรวงศึกษาธิการก่อนที่จะมีการดาเนินการต่อไป
๖. ไม่มีการสื่อสารในส่วนที่เป็น สาระส าคัญของ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ....
ให้คนส่วนใหญ่ได้รับทราบ เช่น ๑) การพยายามแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาไทย จากเดิมที่เป็นระบบปิด ไปสู่
ระบบเปิ ดมากขึ้น หรื อให้ มีผู้ มีส่ ว นร่ว มอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่ว น ๒) สิ่ งส าคัญที่สุ ดของ ร่าง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่ งชาติ ฯ มาตรา ๘ คือ การกาหนดเป้ าหมายของการพั ฒ นาผู้ เ รียนตั้ง แต่แรกเกิดจนกระทั่ ง
ถึงตลอดช่วงวัย แล้วนามาเป็นเป้าหมายในการจัดโครงสร้างต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒ นา
บุคลากร ๓) การใช้คาที่มีผลต่อความรู้สึก เช่น การใช้คาว่า “ครูใหญ่” หรือคาว่า “ผู้อานวยการ” หรือคาอื่น ๆ
๗. การดาเนินการแก้ไขและรับฟังความคิดเห็นควรเลื อกเฉพาะปัญหาที่มีประเด็นจาเป็ น
เท่านั้น ไม่เกิน ๒๕ ประเด็นสั้น ๆ และต้องมีเป้าหมายชัดเจน เช่น ประเด็น เรื่องอานาจหน้าที่ของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๗ ของ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ
๘. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินการรับฟังความคิดเห็น ไปแล้ว ประมาณ ๕ ครั้ง
และในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จะมีการประชุม รับฟังความคิดเห็นใหญ่อีก ๑ ครั้ง โดยมี
ประเด็นที่สาคัญที่นามาวิเคราะห์ไม่เกิน ๑๕ ประเด็น ในส่วนของการดาเนินการ ๗ ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญนั้ น ส านั กงานเลขานุ การคณะกรรมการอิส ระเพื่ อ การปฏิรู ป การศึ ก ษา ได้นาเสนอ
ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าไปแล้ ว และมี ข้ อ ทั ก ท้ ว งที่ ต้ อ งน ากลั บ มาเสนอรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ซึ่งขณะเดียวกันก็ได้ดาเนินการพิจารณากฎหมายไปพร้อมกันทั้ง ๔ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลกระทบและมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหาร โดยเฉพาะ
ในคาสั่งมาตรา ๔๔ ที่ได้เปลี่ยนแปลงระบบบริหารในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เพื่อให้มีการปรับปรุง
กฎหมายหลักให้สอดรับกับส่วนที่จะยกเลิกหรือเพิ่มเติม
๙. ร่ า ง พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... ยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านจริยธรรม ศาสนา ศีลธรรม ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น
มติ ที่ประชุมมอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ร่ า ง พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... จากผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ภาคส่ ว น โดยให้ ด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ :
๔.๑ สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๑๐ คณะ
นายสุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๑๐ คณะ ดังนี้
- คณะที่ ๑ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นนโยบายการศึ ก ษาและกลไกการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ประธาน : พลเอก พหล สง่าเนตร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและ
กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ได้ดาเนินการจัดประชุม จานวน ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุป
สาระสาคัญ ดังนี้

๑๔
๑. การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
การลงพื้นที่ศึกษาสภาพจริง โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น ๒ คณะ
๑.๑ คณะที่ ๑ การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เน้นประเด็น
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง คือ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดของ
ตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชม และประเทศชาติ ซึ่งได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๔ ภูมิภาค
(ภาคกลาง ณ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา)
๑.๒ คณะที่ ๒ การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และลงพื้นที่เก็บ รวบรวมข้อมูลเชิงลึก ณ พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ เป็นการจัดทารายงานสภาพการจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพ ของสถานศึกษา โดยลงพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ๒ แห่ง และจัดเสวนาเรื่อง
“การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ : สร้างคน สร้างงาน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูป
ประเทศ”
๓. การศึกษาและจัดทาข้อเสนอนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของครู โดยได้เชิญผู้แทน
องค์กรหลั ก ในกระทรวงศึ กษาธิการ และผู้ แทนของส านักงานเลขาธิการคุรุส ภา รวมทั้งผู้ แทนส านัก งาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. การแก้ ปั ญ หานั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาฆ่ า ตั ว ตาย การแก้ ปั ญ หาความรุ น แรงใน
สถานศึกษา โดยได้ เชิญผู้แทนองค์กรหลัก ในกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และในที่
ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมครูทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน
- คณะที่ ๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด
รองประธาน : นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึ ก ษาด้ านระบบฐานข้ อ มู ล และ
ตัวชี้วัด ได้ดาเนินการจัดประชุม จานวน ๓ ครั้ง
- การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ดาเนินการ ดังนี้
- เชิญผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาให้ข้อมูลการ
บริหารข้อมูลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เชิ ญ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการประเมิ น ผล
การศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงาน ซึ่งได้นาเสนอร่างข้อเสนอการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล และ
แนวทางการประเมินผล ๒ แนวทาง ได้แก่ การประเมินผลตามแผนการศึกษาชาติและการประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในการประเมินผล
- การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ดาเนินการ ดังนี้
- เชิ ญ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อ มู ล การศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มาน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการจัดทาฐานข้อมูลผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการ
ดาเนิ น การ ดังนี้ (๑) การจั ดทาฐานข้อ มูล กลางทางการศึก ษา (๒) การจัดทาระบบที่ส ามารถตรวจสอบ

๑๕
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบความซ้าซ้อนของรหัส และใช้การตรวจสอบ
ร่ ว มกั บ กรมการปกครอง (๓) การจั ด ท าระบบการแจ้ ง เตื อ นข้ อ มู ล เมื่ อ เกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดแบบอั ต โนมั ติ
(๔) การจั ดทาระบบติ ดตามความก้ าวหน้า ในการจั ดเก็บ ข้ อ มูล (๕) การจัดทาระบบที่ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
แก่ประชาชน ครู และนักเรียน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิที่กาหนด (๖) การจัดทา
ระบบการป้องกันและระบบจัดเก็บประวัติการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ดาเนินการ ดังนี้
- เป็ น การประชุมสั ญจร โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูล การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามการดาเนินงานด้านข้อมูลการศึกษา
- คณะที่ ๓ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นระบบทรั พ ยากรและการเงิ น
เพื่อการศึกษา
ประธาน : นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นระบบทรัพ ยากรและ
การเงินเพื่อการศึกษา ได้ดาเนินการจัดประชุม ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. พิจารณาข้อเสนอโครงการการวิจัย (TOR) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
๒. รับฟังข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นในการดาเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
และการเงินเพื่อการศึกษา จานวน ๒ เรื่อง
๒.๑ การปรับบทบาทภาครัฐเพื่อเข้าสู่ระบบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
๒.๒ แนวทางการจั ด สรรงบประมาณด้ า นการศึ ก ษาตามความจ าเป็ น
ของสถานศึกษาและผู้เรียน
๓. พิ จ ารณาข้ อ เสนอแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด สรรงบประมาณ
เพื่อการศึกษา โดยเชิญผู้แทนจากธนาคารโลก (สานักงานประเทศไทย) นาเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอ
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดาเนินการในภาคการศึกษาของประเทศไทย
- คณะที่ ๔ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ประธาน : ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ ได้ดาเนินการ ดังนี้
- ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ ร่วมขับเคลื่อน
การน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ๔ ภู มิ ภ าค ใน ๖ จั ง หวั ด กั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา เพื่อเร่งดาเนินการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้ องตรงกัน และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นในแนวทางเดียวกัน
- ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ ร่วมขับเคลื่อนการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยร่วมลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่องแนวทาง
การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ วิทยาลั ยการอาชีพไชยา และโรงเรียน
วัดสมหวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมประชุมมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษา

๑๖
- คณะที่ ๕ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านประเมินผลการศึกษา
ประธาน : ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านประเมินผลการศึ ก ษา
ได้ดาเนินการจัดประชุม ๕ ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. พิจารณาเสนอความเห็นและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา จานวน
๕ เรื่อง
๑.๑ แนวทางการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๒ แนวทางการประเมินผลการศึกษาทั้งระบบให้ มีความสอดคล้ องทุกระดับ
การศึกษา
๑.๓ (ร่าง) แผนการประเมินผลการศึกษา
๑.๔ การจัดตั้งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ (National Bureau of Educational
Statistics)
๑.๕ การติดตามและประเมินผลการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
สู่การปฏิบัติ
๒. ร่วมประชุมกับประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓. นาเสนอแนวทางการประเมินผลการศึกษาทั้งระบบให้มีความสอดคล้องทุกระดับ
การศึกษาต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
- คณะที่ ๖ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา
ประธาน : ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
- ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการสภาการศึ กษาด้ านกฎหมายการศึ ก ษา
ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ๕ ครั้ ง โดยพิ จ ารณากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การตามมาตรา ๑๒
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ และได้ จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ ฉบับ
- ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ ร ะหว่ า งการประสานงานกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงที่ออกตามความมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประเด็นดังกล่าว หากสามารถพิจารณาพร้อมกับการปรั บปรุง
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติจะทาให้เกิดความเชื่อมโยงและครบถ้วนในคราวเดียวกัน
- คณะที่ ๗ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา
ประธาน : นายอุทัย ดุลยเกษม
ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการวิ จั ย การศึ ก ษา
ได้ดาเนินการจัดประชุมแล้ว จานวน ๙ ครั้ง และในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุม
ได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษาที่มีเป้าหมาย
การดาเนินงาน คือ การจัดทา Research Agenda ด้านการศึกษา
โดยแบ่งแนวทางการกาหนดประเด็นวิจัยเป็น ๒ แนวทาง คือ

๑๗
แนวทางที่ ๑ การประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ ได้ประเด็น
การวิจัยทางการศึกษาเพื่ออนาคต อาทิ การออกแบบระบบการศึกษาสาหรับอนาคต การเรียนรู้ยุคดิจิทัลและ
โลกอนาคต การพัฒนาครู การจัดการศึกษาเชิงบริบทพื้นที่ เป็นต้น
แนวทางที่ ๒ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประเภทต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาล นาไปสู่ประเด็นการวิจัยทางการศึกษา อาทิ การกระจายอานาจการจัดการศึกษา การเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นต้น
- คณะที่ ๘ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นบทบาทของภาคประชาสั ง คม
เพื่อการศึกษา
รองประธาน : รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
- ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นบทบาทของภาค
ประชาสังคมเพื่อการศึกษา ได้ดาเนินการพิจารณากรอบและแผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการจัดประชุม ๑ ครั้ง เป็นการประชุมเพื่อรับฟัง
การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และสรุปแผนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การจัดทาข้อเสนอของเครือข่ายบ้านเรียนและเครือข่ายเยาวชน เพื่อนาข้อเสนอ
เข้าสู่การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๒. จัดทารายชื่อกลุ่มที่จัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ที่จะเชิญมาร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยเรียงลาดับความสาคัญ
๓. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... ที่ เ กี่ ย วกั บ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการจัดการศึกษา
- คณะที่ ๙ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและ
ภูมิปัญญา
ประธาน : นางจรวยพร ธรณินทร์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กีฬาและภูมิปั ญญา ได้ ดาเนิ น การจั ดประชุม ๒ ครั้ง และประชุมคณะทางาน ๒ ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบ
แนวทางการทางาน สถานการณ์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา การจัดทาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) รายงานสถานการณ์
แนวโน้มและข้อเสนอการบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ กีฬาและภูมิปัญญา เรียบร้อยแล้ว
- คณะที่ ๑๐ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (เฉพาะกิจ) ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ
ประธาน : พลเอก พหล สง่าเนตร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เริ่มจากการศึกษาผล
การด าเนิ น งานของคณะอนุ กรรมาธิ การปฏิ รู ประบบการเรี ยนรู้ สภาขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศ และ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ในเรื่องแนว
ทางการจัดการศึกษาตามแนวคิด STAR STEMS เพื่อสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง คือเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
และได้แต่งตั้งคณะทางาน ๖ คณะ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘
คณะทางาน ๖ คณะ ได้ดาเนินการ ดังนี้
คณะทางานที่ ๑ คณะทางานกาหนดสถานการณ์ก ารสร้างพลเมือ งดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ ดาเนิ น การโดยแบ่ งเป็ น ๒ กระบวนการ คือ ๑) การจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ในเรื่องการจัดการศึกษาตามแนวคิด STAR STEMS ๒) การกาหนด
แนวทางการนาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยมีแนวทางการดาเนินการ คือ การบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และการสอดแทรกในโครงงานหรือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะนาสู่ การปฏิบัติจ ริง
ในสถานศึกษา
คณะทางานที่ ๒ คณะทางานสร้างสังคมดี มีสุข ที่ยั่งยืน มีแผนการดาเนินงาน
ดัง นี้ ๑) ประชุมคณะทางานทุ ก ๒ เดือน ๒) จัดประชุม “STAR STEMS Glooming Seminar/Meeting”
เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานของคณะทางานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓) จัดอบรม
“STAR STEMS Expertise Training” เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่จะนา STAR STEMS ไปดาเนินงาน
๔) จั ด ฝึ ก อบรม “CMF-A with STAR STEMS Training” เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ จ ะน า STAR STEMS
ไปดาเนินงานให้มีทักษะ Coach , Mentor และ Facilitator ๕) คัดเลือกโรงเรียนนอกเมือง “School Select
Three Units for STAR STEMS” ๖) เยี่ยมชมโครงการสานพลังเครือข่ายจิตอาสา ความปลอดภัยสู่โรงเรียน
ปี ๒๕๖๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมูล ๗) เยี่ยมชมโรงงานตามโครงการ สถานประกอบการ
สร้ างเสริ มวินั ย ใส่ ใจสุ ขภาพ ในเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมู ล ๘) ประชุมสรุปข้อมูล ผลการ
ดาเนินงานการสร้างสังคมดี มีสุข ที่ยั่งยืน และรายงาน
คณะทางานที่ ๓ คณะทางานสั งเคราะห์ ข้อมูล และกาหนดเงื่ อนไขการสร้ า ง
พลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) คู่มือการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างพลเมืองดี มีวินัยเด่น
ด้วยแนวคิด STAR STEMS ให้กับวิทยากรเพื่ออบรมครู (Training for trainer)
คณะทางานที่ ๔ คณะทางานสนับสนุน ดาเนินการโครงการ Safety to School
และให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรในการดาเนินงานแก่คณะทางานคณะอื่นๆ
คณะท างานที่ ๕ คณะท างานสร้ า งอิ ท ธิ พ ลข่ า วสาร และสื่ อ สารการตลาด
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น Youth Voice Forum พลเมื อ งรุ่ น ใหม่ มี วิ นั ย รั ก ถิ่ น ฐาน
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น จากเยาวชน เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ใ นการอยู่ ร่ ว มกั นในสั ง คมอย่ า งสั นติสุ ข
การเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การสื่อสารอย่างสันติ ลดการสร้าง
ความแตกแยก ส่งเสริมความรักสามัคคี ด้วยแนวทางและข้อเสนอแนะของเยาวชน
คณะทางานที่ ๖ คณะทางานปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ส ร้างพลเมืองดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ ดาเนินการนา (ร่าง) คู่มือการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างพลเมืองดี มีวินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR
STEMS ให้กับวิทยากรเพื่ออบรมครู ไปจั ดฝึกอบรมให้ กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในโรงเรียนนาร่ อง
๔ โรงเรียน รวม ๓ ครั้ง
ปั จ จุ บั น การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการฯ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การ ๒ เรื่ อ ง คื อ
๑) การพิจารณา (ร่าง) คู่มือการฝึกอบม เรื่อง การสร้างพลเมืองดี มีวินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS ให้กับ
วิทยากรเพื่ออบรมครู ๒) การติดตามประเมินผลโรงเรียนนาร่องในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการติดตามการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียง
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑๙
๔.๒ การศึกษาดูงานของกรรมการสภาการศึกษา ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายสุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นาเสนอสาระสาคัญ
จากการศึกษาดูงาน โดยสรุปดังนี้
๑. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
กศน. จัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประกาศนีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเดิม
จะมีกลุ่มเด็กที่พลาดโอกาส ด้อยโอกาสมาเรียนกับ กศน. แต่ตอนนี้มีเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อ อก
กลางคัน หรือเด็กที่มีปัญหาส่วนตัว เช่น เด็กตั้งครรรภ์ก่อนวัยอันควร (คุณแม่วัยใส) เด็กที่มีปัญหาทางสังคม
และไม่อยากกลับไปเรียนในระบบ (ปั ญหายาเสพติด ปัญหาทางครอบครัว) ซึ่ง กศน. ต้องการให้กรรมการ
สภาการศึกษาเห็นความสาคัญในประเด็นที่เด็กหลุดออกจากการศึกษาในระบบมาเรียน กศน. จานวนมาก
๒. โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง เป็นโรงรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้เรียนรู้อย่างมีมาตรฐาน
และมีความสุข โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รักความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่ประชาคมอาเชียน โรงเรียน
มีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน เน้นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อทาให้ผู้เรีย นได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมตามแผนการเรียนสาหรับ
การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รวมไปถึงเน้น
การจัดการเรียนการสอนตามความหลากหลายและความถนัดของผู้เรียน จึงเป็นโรงเรียนที่นักเรียนทาคะแนน
สอบ O-NET ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
๓. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นครพนม
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นครพนม เป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
จัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในการจัดการศึกษาเอกชนมีข้อจากัด
เรื่องการลงทุน เนื่องจากการขยายการลงทุน ทาได้ยาก ผลกระทบอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชน
คือ เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว เด็กจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ที่เป็นโรงเรียนประจาจังหวัด เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาน้อยกว่าโรงเรียนเอกชน ส่วนในเรื่องการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนถือว่ามีการจัดการศึกษาได้ดีและมีคุณภาพ
๔. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนกว่า ๒,๓๐๐ คน มีความหลากหลายของการจัดการศึกษาที่เน้นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้ ท าในสิ่ ง ที่ ช อบ มี ก ารสอนทั ก ษะอาชีพ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึง การส่ งเสริ มความสามารถเฉพาะทางของเด็ก
ทั้งทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ งานฝีมือ งานคหกรรม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมื อง
ที่มีสาธารณูปโภคพร้อม มีการส่งเสริมความสามารถตามความชอบความถนัดของเด็ก ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถ
พัฒนาได้ และอาจจะเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงตนได้ในอนาคต

๒๐
๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม เป็นศูนย์ที่ให้การดูแลเด็กพิการทางร่างกาย
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กออทิสติก เป็นศูนย์คัดกรองช่วยเหลือเด็ กระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะ
ความพิ ก าร ศู น ย์ ก ารเรี ย นเฉพาะความพิ ก าร และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ศู น ย์ ป ระจ า
ในแต่ล ะอาเภอเพื่ออานวยความสะดวกให้เด็กพิการและให้ บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเสริมสร้าง
พัฒนาการ มีการอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น ๆ ทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
มีการจัดระบบบริการช่วงเชื่ อมต่อสาหรับคนพิการ มีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้คนพิการทุกคนในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภาการศึกษา ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลิกประชุมเวลา
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