รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้มาประชุม
๑.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
กรรมการโดยตาแหน่ง
๒.
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายอานาจ วิชยานุวัต)
๓.
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายณรงค์ แผ้วพลสง)
๔.
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน)
๕.
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ แทน)
๖.
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
๗.
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๘.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แทน)
๙.
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
(นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล แทน)
๑๑. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(นางสาวกานดา ชูเชิด ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม แทน)
กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
๑๒. พระเทพเวที
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๑๓. รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
๑๔. นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
กรรมการ

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
นายกิติ มาดิลกโกวิท
นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
นายธาดา เศวตศิลา
นายนนทวัฒน์ สุขผล
นายนิติ นาชิต
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
พลเอกพหล สง่าเนตร
นายวณิชย์ อ่วมศรี
ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว
นายอรรถการ ตฤษณารังสี
รองศาสตราจารย์พิเศษอานาจ บัวศิริ
เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายสุภัทร จาปาทอง)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓๐. นางจรวยพร ธรณินทร์
๓๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง
๓๒. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์
๓๓. นายบดินทร์ อูนากูล
๓๔. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๓๕. นายสุกิจ อุทินทุ
๓๖. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี
๓๗. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๓๘. ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๒. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๒. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
๓. นายคมกฤช จันทร์ขจร
๔. นางศิริพร ศริพันธุ์
๕. นายกวิน เสือสกุล
๖. นางพิจารณา ศิริชานนท์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
ผอ.สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผอ.สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางกมลทิพย์ เมฆพุก
นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
นายสาเนา เนื้อทอง
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์
นางนันทิชา ไวยนพ
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผอ.สานักอานวยการ
ผอ.สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผอ.สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ผอ.สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผอ.สานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผอ.สานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผอ.สานักสื่อสารองค์กร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิด การประชุม และดาเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า การเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบให้กระทรวง
ศึกษาธิการและบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อาจเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจนอาจกลายเป็นความปกติใหม่หรือ New normal
ด้านการศึกษาของประเทศ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการศึกษาจะต้องดาเนินการต่อไปไม่หยุดยั้ง มุ่งเน้น
สาระความรู้ผ่านระบบดิจิทัลทดแทนการเรียนการสอนแบบเดิม ความท้าทายของบุคลากรทางการศึกษาครั้งนี้
ไม่แตกต่างจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่นกัน ในระยะเวลา ๒ เดือนต่อจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการจะต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนการดาเนินงานให้มี
ความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความปลอดภัยในโรงเรียน ต้องมีความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ ถ้ามีความจาเป็นอาจต้องแบ่ง เป็นกะในการเรียน และอาจมีการเรียกบัญชีครูที่กาลังรอบรรจุ
มาช่ ว ยสอนด้ว ย แนวทางในการควบรวมโรงเรี ย นต้ อ งนามาปรั บใช้อ ย่ า งเหมาะสมต่อ สถานการณ์ นี้ ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลต่อปัญหาการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล ซึง่ ต้องสามารถรองรับการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการปรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องสถานการณ์ที่มีความยืดหยุ่นมุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในช่วง
วิกฤต การประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ ไม่ว่า
สถานการณ์เป็นอย่างไร แต่ระบบการเรียนการสอนทั้งประเทศต้ องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่
๑๘ พฤษภาคม จนถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี
มีความเป็นห่วงเด็ก แม้จะผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดลงแต่ยังไม่สามารถอนุญาตให้เปิดการเรียน
การสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ จึงเลือกใช้สื่อและช่องทางผ่านระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ทีวีดิจิทัล จานดาวเทียม ต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยสามารถขยาย
พื้นที่ให้บริการครอบคลุมไปแล้วถึงร้อยละ ๙๙ แทน หรืออาจจะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในบางพื้นที่
อย่างไรก็ตามได้กาหนดให้มีการประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่อจาก
นี้ โดยให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมได้ตามสถานการณ์ และตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า หากประเทศไทย
จะต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการจะยังคงขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้ได้รวดเร็วหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในส่วนนี้คงต้องอาศัยความ
ร่ ว มมือร่ ว มใจช่วยกันผลักดัน การขับ เคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาให้ เกิด ผลเป็นรูปธรรมต่อไป หลั งจากนั้น
ประธานกรรมการ มอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษา (กรรมการและเลขานุการ) ดาเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป
นายสุภัทร จาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
๑. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับอนุมัติจากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ประธานกรรมการให้จัดประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ปฏิบัติตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓)
โดยในวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องกาแหง พลางกูร จานวน ๒๙ คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๓๘ คน จึงขอให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายงานตั ว ตามลาดั บ ดั ง นี้ ๑) นางจรวยพร ธรณิ น ทร์ ๒) ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ ชนิ ต า รั ก ษ์ พ ลเมื อ ง
๓) ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ ๔) นายบดินทร์ อูนากูล ๕) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ๖) นายสุกิจ อุทินทุ
๗) รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี ๘) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ และ ๙) ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต
และในวันนี้มีกรรมการลาประชุม ๒ รูป/คน คือ ๑) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และ ๒) บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
๒. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สาหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีดังนี้
๑) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาความสะอาดห้องประชุม ก่อน-หลัง การประชุม
๒) ก่อนเข้าห้องประชุม ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจคัดกรอง วัดไข้ โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจาก ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๖ สโมสรวัฒนธรรมหญิง กรุงเทพมหานคร และติดสติ๊กเกอร์เพื่อแสดงว่า
ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว
๓) ผู้เข้าร่วมประชุมล้างทาความสะอาดมือโดยใช้แอลกอฮอล์เจล ก่อน-หลัง การประชุม
ณ จุดบริการหน้าห้องประชุม
๔) ฝ่ายเลขานุการได้จัดเก้าอี้นั่ง โดยมีระยะห่างของเก้าอี้มากกว่า ๑ เมตร
๕) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
๖) เจ้าหน้าที่ผู้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม สวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงาน
๓. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติตนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๑) ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม
๒) ผู้เข้าร่ว มประชุม เปิดกล้องเพื่อแสดงใบหน้าระหว่างการประชุมเพื่อแสดงตน และให้
ฝ่ายเลขานุการบันทึกภาพเป็นหลักฐาน
๓) หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้พูดแสดงความคิดเห็นให้ปิดไมโครโฟน เพื่อป้องกันเสียงแทรก
๔) การแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือและให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ประธานทราบก่อนแสดง
ความคิดเห็น
๔. คณะรัฐ มนตรี มี ม ติเ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เห็น ชอบการแต่ ง ตั้ ง นายนิติ นาชิ ต
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทน นายสุภกร บัวสาย ที่ลาออก
ก่อนครบวาระ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาแก้ไข/รับรอง
รายงานการประชุม ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ และกรรมการไม่ได้ขอปรับแก้ไข จึงนาเรียนที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไม่แก้ไข
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาที่ ส อดรั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น

การศึกษา
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุม
สภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมให้ ความเห็ นชอบการแต่ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่สอดรับกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รูปแบบที่ ๑ ซึ่งนาเรื่องและ
ประเด็นการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นฐานในการกาหนดรูปแบบการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ให้มีจานวนคณะอนุก รรมการสภาการศึก ษา ๖ คณะ ไม่มีก ารแต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการสภาการศึ ก ษา
ด้านการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
รองรับ แล้ว กาหนดองค์ป ระกอบในคณะอนุกรรมการให้มีจานวนคณะละ ๑๕ คน ประธานอนุกรรมการ
เป็นกรรมการสภาการศึกษา กรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เลือกเป็นองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการได้ ๑ คณะ และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการให้สามารถตั้งคณะทางาน
เพื่อปฏิบั ติภารกิจที่คณะอนุ กรรมการจะต้องดาเนินการได้ รวมทั้งมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุการปรับ (ร่าง)
โครงสร้างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา รูปแบบที่ ๑ ให้มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการติดตามประสานงาน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้วย
ในการนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อให้กรรมการสภาการศึกษา
แจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสภาการศึกษาในแต่ละคณะ จัดทาข้อมูลสรุปความประสงค์
ของคณะกรรมการสภาการศึกษาในการขอรับการแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการสภาการศึกษา และจัดทา (ร่าง)
โครงสร้างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา จานวน ๖ คณะ ตามมติที่ประชุม สภาการศึกษา ประกอบด้วย
คณะที่ ๑ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
โดยมีนายกิติรัตน์ มังคละคีรี เป็นประธานอนุกรรมการ คณะที่ ๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูป
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า โดยมี ศ าสตราจารย์ ดิ เ รก ปั ท มสิ ริ วั ฒ น์ เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ คณะที่ ๓
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู แ ละอาจารย์ โดยมี ศ าสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ ชนิ ต า รั ก ษ์ พ ลเมื อ ง เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ คณะที่ ๔
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีรองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย เป็นประธานอนุกรรมการ คณะที่ ๕ คณะอนุกรรมการ
สภาการศึก ษาด้านการปฏิรูป โครงสร้า งของหน่ว ยงานในระบบการศึก ษา โดยมีน ายอภิมุข สุข ประสิทธิ์
เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ และคณะที่ ๖ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
และการเรี ย นรู้ โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธานอนุกรรมการ

รายละเอีย ดองค์ป ระกอบและอานาจหน้าที่ข องคณะอนุก รรมการสภาการศึก ษาแต่ล ะคณะปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
โครงสร้างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
๑) การเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
- เสนอให้มีผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นอนุกรรมการในคณะที่ ๑
คณะที่ ๔ คณะที่ ๕ และคณะที่ ๖
- คณะที่ ๓ เสนอเพิ่มอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ทั้งในส่วนของการสนับสนุนด้านงบประมาณและการบูรณาการ
ร่วมกันให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน อาทิ (๑) ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๒) ศาสตราจารย์พิเศษสมบัติ นพรัก อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(๓) นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย
- คณะที่ ๕ เสนอเพิ่มอนุกรรมการ (๑) นายคมสัน โพธิ์คง อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- คณะที่ ๖ เสนอเพิ่มอนุกรรมการ (๑) นายธาดา เศวตศิล า (๒) รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (๓) นายทวีศักดิ์
กออนั น ตกู ล กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสภานโยบายวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (๔) ผู้ แ ทนส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบในด้าน Platform และ Big Data รวมทั้งเป็นผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับ
กศน. และ สช.
๒) เสนอให้ปรับชื่อคณะที่ ๓ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ โดยเปลี่ยนคาท้ายชื่อจาก “ครูและอาจารย์”
เป็น “ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกประเภท และ
ขอให้ปรับอานาจหน้าที่ให้สอดรับกับชื่อที่ปรับเปลี่ยนด้วย
๓) ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการทั้ง ๖ คณะอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีหลายเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการได้ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และลดการซ้าซ้อนในการทางาน
จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง Digital ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอน
ออนไลน์ การวางแผนระบบเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการไปบ้างแล้ว หากได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนจะเป็นสิ่งที่ทาให้การศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปได้เร็ว
เกิดกระบวนการที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดประเมินผลได้จริง นอกจากนี้แผนที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้
ในตอนนี้อาจจะล่าช้าไปด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
อาทิ การดาเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ของ ก.ค.ศ.ร่วมกับ สพฐ.
๔) เสนอให้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี เป็นองค์กรมหาชน โดยใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
มหาชน เพื่อ ให้มีห น่ว ยงานรับ ผิด ชอบและดาเนิน กิจการต่อไปได้อ ย่า งต่อ เนื่อง โดยอาจขอความร่ว มมือ
จาก กสทช. เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย เรื่องกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ควรนากลับมาดาเนินการ
ใหม่อีกครั้ง ในเรื่องนี้ ประธานเห็นว่าควรสนับสนุนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หากการศึกษาของประเทศไทยสามารถ
ปรับตัวได้จริง มีความยืดหยุ่ นจะสามารถนาไปผูกกับเศรษฐกิจได้ และจะสามารถดึง นักลงทุนชาวต่างชาติ
ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ ยกตัวอย่างเช่น หากประเทศไทยสามารถทาให้ นักลงทุนมั่นใจในศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์ได้ก็จะสามารถกระตุ้นการลงทุนได้เช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต Covid-19 นี้ แต่ขณะนี้
ประเทศไทยยั ง ไม่ส ามารถดาเนิ น การได้เต็มร้อยละ ๑๐๐ ทาได้ เพียงร้อยละ ๑๕ เท่านั้น อีกร้อยละ ๘๕
จาเป็น ต้องจัดระเบีย บการศึกษาสายสามัญ จัดระเบียบการศึกษาสายอาชีว ะ และจัดระเบียบการศึก ษา
สายอุดมศึกษาให้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ได้เสียก่อน
๕) มอบฝ่ายเลขานุการนารายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานเพิ่มเติมในองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาในแต่ละคณะ และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอประธานอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาทบทวนชื่อ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนั้น ๆ อีกครั้ง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่สอดรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
จานวน ๖ คณะ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านต่าง ๆ ที่นาสู่การปฏิบัติตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้อย่างบังเกิดผล และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเพิ่มเติมรายชื่ออนุกรรมการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอประธาน
อนุกรรมการแต่ละคณะเพื่อพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมต่อไป
๓.๒ ความก้าวหน้าและข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสภา
การศึก ษา ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อ วัน ศุก ร์ที่ ๒๗ มีน าคม ๒๕๖๓ เห็น ชอบให้แ ต่งตั้ง คณะอนุก รรมการสภา
การศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อดาเนินการ ศึกษา
วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้สอดคล้องตาม
สภาพและสถานการณ์ใ นปัจ จุบ ัน และรัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร (นายณัฏ ฐพล ทีปสุ ว รรณ)
ประธานกรรมการ ได้ลงนามคาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ จานวน ๒๔ คน โดยมีศาสตราจารย์ศรีราชา
วงศารยางกูร เป็นประธานอนุกรรมการ และมีอานาจหน้าที่ ในการพิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คาแนะนา
เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสนอต่ อ สภาการศึก ษาและ
คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ช าติต ามพระราชบัญ ญัต ิแ ผนและขั ้น ตอนการปฏิร ูป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เสนอต่ อ สภาการศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง
คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น งานตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการมอบหมาย และด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ส ภาการศึ ก ษา
มอบหมาย รายละเอียดปรากฏตามคาสั่งสภาการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
การดาเนิ น งานที่ สาคั ญ ก่ อ นจะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ เพื่อ
การจั ด ท าข้ อ เสนอการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา คื อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ได้มอบหมายให้คณะทางานประสานการปฏิรูปและติดตาม
นโยบายรัฐ มนตรีช ่ว ยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่งมีศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร เป็นประธาน
คณะทางาน ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาร่วมกับ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะทางานกับผู้บริหาร
และข้าราชการสานักงานเลขาธิก ารสภาการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๗ ครั้ง ตั้งแต่วันที่
๑๗ มี นาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและรั บ ฟั ง สภาพปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้สามารถนาสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมีข้อเสนอ
ในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพิ่มเติม แยกตามประเด็นปฏิรูป ๗ ประเด็น ดังนี้

๑. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ ทบทวนและปรับเนื้อหาของ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ในบางประเด็น
เช่น ให้คงหมวด ๑ ความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้เนื่องจาก
เป็นหลักการและเป้าหมายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
และควรเพิ่ ม เติ ม นิ ย ามความหมายของระบบการศึ ก ษาใหม่ ๓ ระบบ (การศึ ก ษาเพื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ต ามระดั บ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต) เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและ
นาสู่การปฏิบัติได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๑.๒ ปรับ โครงสร้างของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามหลักการแยกภารกิจโดย
ปรับลดจานวนกรรมการสภาการศึกษาให้เหลือเพียงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
การศึกษาของชาติ และอาจจัดตั้งสมัชชาการศึกษา โดยอาจนารู ปแบบสมัชชาสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของกระทรวงสาธารณสุขมาปรับใช้ เพื่อให้เป็นกลไกการมีส่วนร่วมที่สาคัญ
ในการเสนอนโยบายการศึกษา และปรับสถานะองค์กรให้เป็นการบริหารราชการในรูปแบบของพระราชบัญญัติ
แทนกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
๒. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๒.๑ สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มรูปแบบ
๒.๒ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นระบบ ทั้งทางด้าน
หลักสูตร การวัดประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๓.๑ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๓.๒ ปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ตามพื้นฐานและ
ปัจจัยที่แตกต่างกันของสถานศึกษา เช่น ขนาดของโรงเรียน โดยปัจจุบันสามารถลดเงินอุดหนุนค่าหนังสือและ
ตาราเรียนได้ โดยเปลี่ยนมาใช้สื่อและตาราเรียนในรูปแบบ e-Book
๓.๓ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น การกาหนดให้
ครูสอนเป็นช่วงชั้น
๓.๔ มีรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่ต้องการดูแล
เป็นพิเศษตามความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กแต่ละกลุ่มได้รับการศึกษาที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับเด็ก
ปกติอย่างแท้จริง
๓.๕ จัดอัตรากาลังครูการศึกษาพิเศษให้เพียงพอ และมีระบบบริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๔. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
๔.๑ มีระเบียบ/กฎหมายบังคับให้ครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือครูที่กระทาผิดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูออกจากวิชาชีพครูได้
๔.๒ มีนโยบายการลดภาระงานของครู เพื่อให้ครูได้ใช้เวลาเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอน
เช่น กาหนดชั่วโมงการสอนของครูไว้ในกฎหมายการศึกษาหรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ

๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในอนาคต
๔.๔ กาหนดให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกบรรจุ ครู จากระบบการวัดความรู้และ
การสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้และความสามารถตามความต้องการของสถานศึกษา
๕. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๕.๑ ขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกระดับชั้น รวมทั้ง
ระดับอาชีวศึกษา
๕.๒ ปรับ เปลี่ยนรูป แบบการจัดการเรียนการสอนโดยปรับบทบาทให้ครูเป็นผู้อานวยการ
การเรียนรู้ (Facilitator) ที่มีนวัตกรรมและเน้นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ (Active Learning) มากขึ้น
๕.๓ สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ
เพื่อลดปัญหาการว่างงานของผู้เรียนและส่งเสริมให้ประกอบอาชีพในถิ่นฐานของตนเองและควรปรับรูปแบบ
การจัดการศึกษาให้เป็นอาชีวศึกษายุคใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
๕.๔ มีการลงทุนด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
๕.๕ สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ ควรมีโครงสร้างองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญใน
ลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนอกเหนือจากด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๖. การปรับ โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
๖.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกกลุ่มตาม
หลักการของการแยกภารกิจ (Separation of Functions) เช่น กลุ่มภารกิจงานด้านนโยบายและการบริหาร
กลุ่มภารกิจงานด้านการจัดการศึกษา กลุ่มภารกิจงานด้านการสนับสนุน กลุ่มภารกิจงานด้านการตรวจสอบ
การจัดการศึกษาหรือการตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่ควรรวมศูนย์อานาจไว้ที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพียงแห่งเดียว
๖.๒ ทบทวนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ตามคาสั่ง คสช.ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภูมิ ภ าค เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การของการกระจายอ าน าจการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง
๖.๓ กาหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการตรวจสอบทางด้านวินัยของข้ าราชการ และวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียน เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล
๖.๔ ก าหนดรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การงบประมาณในลั ก ษณะพิ เ ศษ (Block Grant) ให้
สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการจัดซื้อสื่อและตารา
เรียนที่ทันสมัย
๖.๕ ปรับเปลี่ยนกระบวนการได้มาซึ่งสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นการ
กาหนดสถานศึกษาตามความพร้อมแทนการให้สถานศึกษาสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
๖.๖ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในระดั บ สถานศึ ก ษา ( School-based
management : SBM) และกาหนดนโยบายการปฏิรูปและบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับจังหวัด เช่น
กาหนดขนาดและจานวนโรงเรียนที่เหมาะสมตามระดับการศึกษา โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมตามสภาพบริบท
ของแต่ละจังหวัด และกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
บริหารจัดการการศึกษาด้วย

๖.๗ กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้นา เชี่ยวชาญ และมีความสามารถอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันในสถานศึกษา
ขนาดเล็กและเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน
๗. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
๗.๑ สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ให้เป็นระบบที่สามารถรองรับ
และให้บริการเด็กไทยได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และควรมีมาตรการหรือแนวทางให้เด็กไทยเป็นผู้ได้รั บสิ ทธิ
ประโยชน์หลักมากกว่าผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือแรงงานข้ามชาติ
๗.๒ กาหนดให้การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นนโยบายระดับประเทศหรือวาระของชาติ
เพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันประเทศที่พัฒนาแล้ว
๗.๓ ให้มีการจัดตั้ง “สานักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีก ารศึกษา (องค์การมหาชน)” เป็น
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบหลั กในการบู ร ณาการแพลตฟอร์ มการเรียนรู้จากหน่ว ยงานทั้ งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและลดความซ้าซ้อนในการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ รวมทั้ง
ดูแลรับผิดชอบเรื่องกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาเพื่อประกอบการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
- เสนอให้มีการสร้าง dashboard และสถาปัตยกรรมของระบบการศึกษา เพื่อใช้ในการกาหนด
และติดตามการทางานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการหลัก และ
กระบวนการใดเป็นกระบวนการสนับสนุน กระบวนการใดดาเนินการไปแล้ว และสามารถนาส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทีด่ าเนินการไปแล้วมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและลดการทางานที่ซ้าซ้อน
- เสนอให้ ส านั ก งานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษาเป็ นหน่ว ยงานหลั ก ในการด าเนิ น การปรับ
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค โดยยึดหลักว่าต้องสามารถนามาเชื่อมโยงกันได้และไม่ให้มีการ
ดาเนินการซ้าซ้อนกัน เพราะหากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการดาเนิน การอาจดู เหมื อ นมี ผ ลประโยชน์ ทั บซ้ อ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
คณะอนุกรรมการสามารถดาเนินการต่อได้อย่างกระชับและรวดเร็วขึ้น
- เสนอให้ ข อความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่มีความต้องการร่วมกันผลักดันเพื่อขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยมาทางาน
ร่วมกันตามศักยภาพของแต่ละส่วนที่มี เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างก้าวหน้า รวดเร็ว และลดการทางาน
ที่ซ้าซ้อน
- มีข้อสังเกตว่า การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทา
ข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
๖ คณะ จะมีความซ้าซ้อนกัน หรื อไม่ สามารถดาเนินการร่ว มกันเพื่อลดความซ้าซ้อนอย่างไร จึงเสนอให้
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ทาหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
ทั้ง ๖ คณะ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้ นายสุภัทร จาปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา ชี้แจงว่าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดใหม่ทั้ง ๖ คณะ ต้องยึดตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นฐานหลักร่วมกับภาระงานเดิมที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ส่วนคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ จะทาหน้าที่เสนอสิ่งที่ควรเพิ่มหรือควรลดในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

จึงต้องเร่งดาเนินการและนาเรื่องเสนอต่อสภาการศึกษา รวมทั้งเสนอไปยังสานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ทาหน้าที่ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อทางานคู่ขนานกันและลดภาระงานด้วย
- บทบาทของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๒ ชุด มีความแตกต่างกัน โดยคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ มีหน้าที่จัดทา policy formulation ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นการกาหนดนโยบาย ส่วนคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ ๖ คณะ มีหน้าที่ในการขับเคลื่ อน
นโยบายทา policy implementation เพื่อนานโยบายไป implement ให้ เกิดผลทางการปฏิบัติ โดยจัดทา
ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามกลไกอานาจหน้าที่ของสภาการศึกษา อย่างไรก็ตาม แผนการปฏิรูป
ประเทศทุกแผนจะต้องมีช่วงวาระที่จะต้องทาการปรับปรุง และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก็จะต้อง
มีการปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาด้วย ดังนั้น การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ
จะเป็นการเพิ่ม policy formulation ที่จะนาไปสู่การ implement ต่อไป แต่การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาชุดใหม่ ๖ คณะ เป็นการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิม ดังนั้น
เมื่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิร ูป ประเทศด้า นการศึก ษาและมีป ระเด็น ทางนโยบายที ่เ พิ ่ม เติม
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ ๖ คณะ จะต้องนาไป implement เพิ่มเติมต่อไป หากต้องการให้
คณะอนุก รรมการสภาการศึก ษาทั้ง ๒ ชุด ทางานเชื่อมโยงกัน เสนอให้เพิ่มบทบาทของอนุกรรมการสภา
การศึกษาชุดใหม่ ๖ คณะ โดยนอกจากจะทาภารกิจเดิมคือ policy implementation แล้ว ควรเพิ่มภารกิจ
policy formulation ในการให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้วย
- คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้หมดวาระแล้ว และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ยกร่างองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเสนอรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลงนาม หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว
จะต้องมีการทบทวนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้ แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ปัจจุบันแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษามี ๗ เรื่อง ๒๙ ประเด็น และมีประเด็นเพิ่มเติมอีก แต่กรอบหลักของการปฏิรูปประเทศ
จะนาเสนอประเด็นที่เป็น big rock ที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศ ซึ่งไม่ควรมีมากเกิน ๖-๑๐ ประเด็น
และจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการดาเนินงาน งบประมาณ กิจกรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หากเป็นประเด็นอื่นที่ไม่สาคัญอาจจะต้องมีการปรับลดลง และในส่วนของการปฏิรูปประเทศที่มีการเสนอให้
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขอให้ทบทวนถอดออก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑
- บทบาทของคณะอนุ ก รรมการสภาการศึก ษาเฉพาะกิจ ฯ มีห น้า ที่เ สนอข้อ เสนอแนะ
แทนคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่หมดวาระแล้ว ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด บทบาทของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ ๖ คณะ จะต้องนาประเด็นที่คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ
เสนอแนะไปดาเนินการต่อ โดยต้องมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ชุดใหม่ทั้ง ๖ คณะ นากรอบข้อเสนอที่คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ จัดทาขึ้นนี้ ไปพิจารณาว่า
ควรจะดาเนินการหรือไม่ หรือจะดาเนินการต่อไปอย่างไร โดยกาหนดระยะเวลาการดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕-๓๐ วัน เพื่อจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในภาพรวมเสนอสภาการศึกษาต่อไป
- คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ทั้ง ๖ คณะ จะต้องเป็นหลักในการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยจะต้องจัดทา action plan และ timeline ให้ชัดเจน เรื่องใดที่เป็นหลัก
และเป็นนโยบายจากคณะรัฐมนตรีควรรีบดาเนินการก่อน ในขณะเดียวกันถ้ามีนโยบายเพิ่มเติม หากพิจารณา
แล้วเห็นว่านโยบายนั้นดี ก็สามารถนามาบูรณาการได้ในภายหลัง
- ภายหลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หมดไป โลกจะเปลี่ยนแปลงไป และมีความจาเป็นต้องปรับ roadmap หรือจัดลาดับเรื่องที่เป็น priority ใหม่

ดังนั้น จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๒ ชุด ซึง่ มีการดาเนินงานคล้ายกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทา
และจัดประชุมร่วมกันในแต่ละเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันและต้องการดาเนินการ เพื่อลดความซ้าซ้อน
มติ

ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการ ดังนี้
๑. ดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเดิมผนวกกับข้อเสนอที่คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ เสนอใหม่ ๒๘ หัวข้อ มีหลายเรื่องกาหนดเป็นเรื่องใหม่ได้ แต่มีบางเรื่องเป็นประเด็น
ย่อย โดยดาเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ เพื่อสรุปประเด็นให้ตรงกันและนาเสนอ
ต่อสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาเป็นลาดับต่อไป
๒. จัดให้มีคณะทางานร่วมระหว่างสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการ
สร้าง dashboard ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อการติดตามความก้าวหน้า โดยในเบื้องต้นให้
ดาเนินการตามประเด็นย่อย ๒๙ ประเด็น จาแนกตามตัวชี้วัดหรือแผนปฏิบัติการก่อน ส่วน ๑๓๑ โครงการย่อย
และ ๒๘ กิจกรรม ให้ฝ่ายเลขานุการเร่งดาเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้ง ๓ หน่วยงานต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
การออกหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติของศูนย์การเรียน
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้หารือมายัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการออกหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติของศูนย์การเรี ยน
โมเสคบางพระและศูนย์การเรียนแพร์รี่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนประเภทองค์กรเอกชน ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วมีความเห็น ๒ ประเด็นโดยสรุปว่า
(๑) ศูนย์การเรียนที่จดทะเบียนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไม่อยู่ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียน
ตั้งอยู่ มีอานาจและหน้าที่อานวยความสะดวกในการรับรองว่าศูนย์การเรียนได้จัดตั้งขึ้น มีอยู่จริงหรือเลิกศูนย์
การเรียนไปแล้ว แต่เนื่องจากศูนย์การเรียนได้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ครูชาวต่างชาตินาหลักฐานที่ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองให้ไปขอต่อวีซ่า
ในลาดับต่อไป แต่หากเป็นการรับรองในฐานะของลูกจ้างกับนายจ้าง เห็นว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
อาจรับรองได้ เพราะไม่มีนิติสัมพันธ์ในฐานะคู่สัญญาระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง เพราะไม่ได้ผูกพันกันตาม
สัญญาจ้างแต่อย่างใด ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มิได้กาหนดให้ศูนย์การเรียนที่จดทะเบียนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
อยู่ใ นสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาที่จ ะดาเนิน การบัง คับ บัญ ชาหรือ สั่ง การตามวิธีป ฏิบัติร าชการ
ทางปกครอง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป และแนวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งในประเด็ น ดั ง กล่ า ว จึ ง ขอหารื อ มายั ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาข้อหารือแล้วมีประเด็นที่ ต้องวินิจฉัย ๒ ประเด็นว่า (๑) ศูนย์
การเรียนอยู่ในสั งกัดหรือการกากับดูแลของหน่ว ยงานใด และเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าศูนย์การเรียนเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ศูนย์การเรียนนั้นตั้งอยู่ (๒) ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีอานาจออกหนังสือรับรองในการขออยู่ต่อ
ในราชอาณาจักรและการขอต่อใบอนุญาตทางานให้แก่ครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียน จึงเสนอ

รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า เห็นควรมอบสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานาเรื่องเสนอให้
สภาการศึ ก ษาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ว่ า หน่ ว ยงานใดมี อ านาจออกหนั ง สื อ รั บ รองในการขออยู่ ต่ อ ใน
ราชอาณาจักรและการขอต่ออายุใบอนุญาตทางานให้แก่ครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึก ษาธิก ารได้สั่ ง การมอบส านัก งานเลขาธิ การสภา
การศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้พิจารณาข้อเท็ จจริง ประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ข้อเสนอของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับแนวปฏิบัติที่สานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
วางหลักเกณฑ์ไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกาหนดว่าผู้ใ ดจะเป็นผู้มีอานาจในการออกหนังสือรับรองในการขออยู่ต่ อ
ในราชอาณาจักรและการขอต่ออายุใบอนุญาตทางานให้แก่ครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียน ซึง่
จดทะเบียนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขอเสนอให้สภาการศึกษาโปรด
พิ จ ารณามอบหมายให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาด าเนิ น การท าหนั ง สื อ หารื อ ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาตีความก่อนเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมของการพิจารณาทาความเห็นของ
สภาการศึกษาต่อไป
ในเรื่องนี้ นายอานาจ วิชยานุวัต เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ให้เป็น
อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดูแล
การบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมทั้งระบบของจังหวัด ซึ่งจะทาให้สามารถกากับดูแลในเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาได้ ทั้งนี้ หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอมายังสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
- เจตนารมณ์ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ การจัด
การศึกษาให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ (เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา) เป็นการให้
สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ โดยการดาเนิน การให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้น ครูที่เข้ามาสอนในศูนย์
การเรียนจึงไม่จาเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียน และข้อ ๑๓ กาหนดให้
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีห น้ าที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ
ด้านการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา และด้านอื่นแก่ผู้จัดการศึกษา แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงหน้าที่ในการ
ออกหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติของศูนย์การเรียน ดังนั้น หากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกหนังสื อ
รับรองให้กับครูชาวต่างชาติของศูนย์การเรียนจะเป็นการกระทาโดยมิใช่อานาจหน้าที่
- อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนหากกาหนดให้เป็น
หน้าที่ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด อาจทาให้การจัดการศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เนื่องจาก กศน. และสานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ไม่มีโรงเรียนในสังกัด ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้กับศูนย์การเรียนได้ แต่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนในสังกัด หากศูนย์การเรียนต้องการการสนับสนุนด้ านวิชาการในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ป.๑ – ม.๖) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจให้เด็กเข้าไปเรียนเสริมในโรงเรียนในสังกัดได้ ดังนั้น
อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนจึงควรเป็นของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ควรหารือเรื่องการออกหนังสือรับรองให้กับครูชาวต่างชาติของศูนย์การเรียนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติ ๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาหนังสือขอหารื อเรื่องการออกหนังสื อ
รับรองให้กับครูชาวต่างชาติของศูนย์การเรียนไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ในการ
กากับดูแลการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ เช่นเดิม
วาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ

นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
มีจานวน ๘ เรื่อง ได้แก่ (๑) ผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการกาลังคนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (๒) ความก้าวหน้า
ในการจัดทา “แผนการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการศึกษาตามช่วงวัยเพื่อการมีงานทา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐”
(๓) แผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๔) การพัฒนา
กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (๕) สรุปผลการติดตามและประเมินการดาเนินงานตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ : ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ (๖) ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามมติส ภาการศึก ษา (๗) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตัว ชี้วัด ของส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๘) ความก้าวหน้าการดาเนินงานการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้นาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษารายละเอียดเรียบร้อยแล้ว หาก
คณะกรรมการมีความเห็น ข้อเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามฝ่ายเลขานุการได้ จึงขอ
นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดรับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรให้คณะกรรมการสภาการศึกษาศึ กษารายละเอียดเอกสารประกอบ
วาระการประชุม รวม ๘ เรื่อง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และหากมีความเห็น ข้อเสนอแนะหรือมีข้อสงสัย
ประการใดให้สอบถามฝ่ายเลขานุการต่อไป

วาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
กาหนดวันประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
กาหนดการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๓๐ น.
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