รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
กรรมการโดยตาแหน่ง
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายอานาจ วิชยานุวัติ)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน)
๕. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แทน)
๖. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๗. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน)
๘.
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
๙. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(นางสาวกานดา ชูเชิด ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม แทน)
กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
๑๐. พระเทพเวที
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๑๑. รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
๑๒. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
๑๓. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
กรรมการ
๑๕. นายกิติ มาดิลกโกวิท
กรรมการ

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
นายธาดา เศวตศิลา
พลเอก พหล สง่าเนตร
นายวณิชย์ อ่วมศรี
ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี
รองศาสตราจารย์พิเศษอานาจ บัวศิริ
เลขาธิการสภาการศึกษา (นายสุภัทร จาปาทอง)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๗. นางจรวยพร ธรณินทร์
๒๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณชุติมา สัจจานันท์
๒๙. นายนนทวัฒน์ สุขผล
๓๐. นายนิติ นาชิต
๓๑. นายบดินทร์ อูนากูล
๓๒. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
๓๓. นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
๓๔. นายสุกิจ อุทินทุ
๓๕. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๓๖. ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๒. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๔. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทา
ข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๓. ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน
รองประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการ
จัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๔. ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๕. ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นายคมสัน โพธิ์คง

อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
นายคมกฤช จันทร์ขจร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
นางศิริพร ศริพันธุ์
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา
นายกวิน เสือสกุล
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา
นางพิจารณา ศิริชานนท์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางกมลทิพย์ เมฆพุก
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
นางสาววัลภา เล็กวัฒนานนท์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
นางสาววิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นางสาวขนิษฐา จิรวิริยวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมาย นายสุภัทร
จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ประธานกรรมการ แจ้ ง ให้
ที่ป ระชุมทราบว่า ในวัน นี้ ได้เข้าร่ ว มการประชุมวุฒิ ส ภา และได้ตอบกระทู้ เกี่ยวกับ ร่าง พระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบว่า การเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. .... ตามกระบวนการทางกฎหมายสามารถดาเนินการได้ แต่ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงจะดาเนินการปรับรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นของการ
จัดการเรียนการสอนประเภทอาชีวศึกษา และอาจมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อน อย่างไรก็ตามคาดว่า
จะเสนอต่อวุฒิสภาได้ทันในสมัยการประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับ อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ) ประธาน กรรมการให้ จั ด ประชุ ม สภาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๓
ผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ (ปฏิบั ติตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) โดยในวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร จานวน
๒๖ คน กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๖ คน จึงขอให้กรรมการ
ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ายงานตั ว ตามล าดั บ ดั ง นี้ ๑) นางจรวยพร ธรณิ น ทร์
๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณชุติมา สัจจานันท์ ๓) นายนนทวัฒน์ สุขผล ๔) นายนิติ นาชิต ๕) นายบดินทร์ อูนากูล

๖) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ๗) นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์ ๘) นายสุกิจ อุทินทุ ๙) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
และ ๑๐) ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต และในวันนี้มีกรรมการลาประชุม ๔ รูป/คน คือ ๑) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๒) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๓) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และ ๔) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๒. ขออนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการนาเสนอข้อมูล หรือผู้นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม
จานวน ๖ คน คือ ๑) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒) ศาสตราจารย์ศรีราชา
วงศารยางกูร ประธานคณะอนุ กรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผน
การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ๓) ศาสตราจารย์ อุ ทุ ม พร จามรมาน รองประธานคณะอนุ ก รรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจ ฯ ๔) ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ฯ
๕) ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ และ ๖) นายคมสัน โพธิ์คง
อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ
๓. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สาหรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีดังนี้
๑) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาความสะอาดห้องประชุม ก่อน-หลัง การประชุม
๒) ก่อนเข้าห้องประชุม ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมตรวจคัดกรอง วัดไข้ และติด
สติ๊กเกอร์เพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว
๓) ผู้เข้าร่วมประชุมล้างทาความสะอาดมือโดยใช้แอลกอฮอล์เจล ก่อน-หลัง การประชุม
ณ จุดบริการหน้าห้องประชุม
๔) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลา
การประชุม
๕) เจ้าหน้าที่ผู้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม สวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงาน
๔. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกรรมการสภาการศึกษาประสงค์จะแสดงความคิดเห็น
ขอให้ยกมือในระบบคอมพิวเตอร์และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ประธานทราบก่อนการแสดงความคิดเห็น
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และประธานการประชุ ม ฯ อนุ ญ าตให้ คุ ณ หญิ ง กั ล ยา โสภณพนิ ช
ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และนายคมสัน โพธิ์คง เข้าร่วมการประชุม
วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จานวน ๑๖ หน้า เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
โดยไม่แก้ไข
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปรับปรุงแผน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีกระบวนการเมื่อคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทา
ข้อเสนอการปรั บ ปรุ งแผนการปฏิรู ป ประเทศด้านการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และจัดทาเอกสาร
ฉบั บ ร่ า งแจกให้ ค ณะกรรมการสภาการศึ ก ษาแล้ ว และหากวั น นี้ ค ณะกรรมการสภาการศึ ก ษา
ให้ความเห็นชอบในหลักการของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรังปรุง) การดาเนินการลาดับ
ถัดไปคือ คณะอนุ กรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะปรับแก้
ตามความเห็ น ของคณะกรรมการสภาการศึ ก ษาแล้ ว น าเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อพิจ ารณา และส่ ง ไปยั ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ชุด ที่มี นายวรากรณ์ สามโกเศศ
เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณา หลังจากนั้นจึงนาเสนอไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีตามลาดับต่อไป สาหรับรายละเอียดการดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึก ษา (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) ขอให้ ศาสตราจารย์ ศรี ราชา วงศารยางกูร ประธานคณะอนุ กรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นาเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา
ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการ
จัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นาเสนอข้อมูลการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา มีสาระสาคัญดังนี้
คณะอนุ กรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้ศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(เล่มสีน้าเงิน) ที่จัดทาโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ชุดที่มี ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานคณะกรรมการ และพบว่าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
มีความทันสมัยและมีความครบถ้วนของการดาเนินการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่ได้นาไปสู่
การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาของแผน คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ จึงแต่งตั้งคณะทางาน ๔ คณะ
เพื่อจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยคณะทางานที่ ๑ จัดทาข้อเสนอในการ
ปรั บปรุ งแผนการปฏิรู ปประเทศด้านการศึกษา เรื่องที่ ๒ ๓ และ ๕ โดยมี ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน
เป็ น ประธานคณะท างาน ท าหน้ า ที่ จั ด ท าข้ อ เสนอการปฏิรู ประบบการศึ ก ษา ระบบการเรี ย นรู้ทุ ก ระดับ
การศึ ก ษา การลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา ระบบหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ การวัด
และประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะทางานที่ ๒
จัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องที่ ๔ โดยมี ศาสตราจารย์พฤทธิ์
ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธานคณะทางาน ทาหน้าที่จัดทาข้อเสนอการปฏิรูปการผลิต การบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะทางานที่ ๓ จัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา เรื่ องที่ ๗ โดยมี ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒ นาณรงค์ เป็นประธานคณะทางาน
ทาหน้าที่จัดทาข้อเสนอการปฏิรูประบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data) การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ และการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองดิจิ ทัล และคณะทางานที่ ๔ จัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้ าน
การศึกษา เรื่องที่ ๓ และ ๖ โดยมี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร เป็นประธานคณะทางาน ทาหน้าที่
จัดทาข้อเสนอการปฏิรูปการจัดโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา ระบบงบประมาณ และการปรับปรุงกฎหมาย

เพื่อตอบสนองข้ อ เสนอการปฏิรู ป การศึ ก ษาด้ านต่ าง ๆ ซึ่งการทางานของคณะทางานทั้ง ๔ คณะจะน า
สภาพแวดล้อมตามบริบทของประเทศและของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาพิจารณาร่วมด้วย โดยจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เชี่ยวชาญตามความถนัด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัว และมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นบุคคลของชาติที่เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง นี้ เ อกสาร (ร่ า ง) แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ กษา
(ฉบับปรับปรุง) ที่ดาเนินการแล้วเสร็จมีหน้าปกตามรูปแบบเดิมแต่เปลี่ยนสีจาก สีน้าเงิน เป็น สีม่วง และเขียนว่า
“ฉบับปรับปรุง”
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑) ยกระดับ
คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา ๒) ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา ๓) มุ่ ง ความเป็ น เลิ ศ และสร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ และ ๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ข้อเสนอในการปรับปรุงแผนงานโดยคงจานวน ๗ เรื่องเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องและลดจานวนประเด็น
การปฏิรูป จาก ๒๙ ประเด็น เหลือ ๒๘ ประเด็น และปรับลดจานวนกิจกรรม จาก ๑๓๑ กิจกรรม เหลือ ๙๑
กิจกรรม โดยได้กาหนดระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งได้
ปรับลดงบประมาณ จาก ๑๐๗,๐๖๖.๗ ล้านบาท เหลือเพียง ๖,๙๒๐ ล้านบาท เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ไม่ได้
ดาเนินการตามกาหนดระยะเวลาในแผนเดิม สาระสาคัญของข้อเสนอในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา ๗ เรื่อง มีดังนี้
- เรื่องที่ ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลาดับรอง คงจานวนประเด็น ย่อย ๕ ประเด็น แต่เปลี่ยนการจัดทา
กฎหมายฉบับใหม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรั บ เพิ่มกิจ กรรม จาก ๑๖ กิจ กรรม เป็น ๑๘ กิจกรรม และปรับเพิ่มงบประมาณ จาก ๑๑๕ ล้ านบาท
เป็น ๑๗๕ ล้านบาท
- เรื่ องที่ ๒ เปลี่ ย นชื่อเรื่องจาก การปฏิรูปการพัฒ นาเด็ก เล็ ก และเด็ก ก่ อนวัย เรียน เป็น
การปฏิรูประบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปรับเพิ่มประเด็นย่อยจาก ๒ ประเด็น เป็น ๓ ประเด็น ปรับลดกิจกรรม
จาก ๘ กิจกรรม เป็น ๕ กิจกรรม และปรับลดงบประมาณ จากเดิม ๒,๖๓๐ ล้านบาท เป็น ๑๑๕ ล้านบาท
- เรื่ อ งที่ ๓ การปฏิ รู ป เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา ปรั บ ลดประเด็ น ย่ อ ยจาก
๓ ประเด็น เป็น ๒ ประเด็น ปรับลดกิจกรรม จาก ๑๘ กิจกรรม เป็น ๔ กิจกรรม และปรับลดงบประมาณ
จาก ๘๙,๔๑๐ ล้านบาท เป็น ๓๐๐ ล้านบาท
- เรื่องที่ ๔ เปลี่ยนชื่อเรื่องจาก การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒ นา
ผู้ ป ระกอบวิช าชีพครู และอาจารย์ เป็ น การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ ต การคัดกรอง การพัฒ นาและ
การบริหารงานบุคคล ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา คงประเด็นย่อยเท่าเดิม ๔ ประเด็น ปรับลดกิจกรรม
จาก ๓๖ กิจกรรม เป็น ๒๐ กิจกรรม และปรับลดงบประมาณ จาก ๗,๓๐๓.๕ ล้านบาท เป็น ๒,๕๓๐ ล้านบาท
- เรื่ อ งที่ ๕ เปลี่ ย นชื่ อ เรื่ อ งจาก การปฏิ รู ป การจั ด การเรีย นการสอนเพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เป็น การปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ คงประเด็นย่อยเท่าเดิม ๘ ประเด็น ปรับลดกิจกรรม จาก ๔๐ กิจกรรม เป็น ๒๙ กิจกรรม
และปรับลดงบประมาณ จาก ๖,๒๕๖.๕ ล้านบาท เป็น ๑,๕๐๐ ล้านบาท
- เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนและยกระดั บ คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา คงประเด็ น ย่ อ ยเท่ า เดิ ม

๓ ประเด็น ปรับเพิ่มกิจกรรม จาก ๕ กิจกรรม เป็น ๗ กิจกรรม และปรับลดงบประมาณ จาก ๑๗๓.๕ ล้านบาท
เป็น ๑๓๕ ล้านบาท
- เรื่องที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ปรับลด
จานวนประเด็นย่อย จาก ๓ ประเด็น เป็น ๒ ประเด็น คงกิจกรรมเท่าเดิม ๘ กิจกรรม และปรับเพิ่มงบประมาณ
จาก ๑,๑๗๘.๒ ล้านบาท เป็น ๒,๑๒๕ ล้านบาท
นอกจากนั้นได้เสนอกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ (Big Rocks) ในระยะเร่ ง ด่ ว นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คื อ การจั ด ท ากฎหมาย ๗ ฉบั บ ได้ แ ก่
๑) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๒) ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้สภานโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้กาหนดทิศทางและนโยบายทางการศึกษาของชาติ
โดยองค์ ป ระกอบของสภามาจากบุ ค คลหลาย ๆ ฝ่ า ย ๓) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้การดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. .... เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานบุ ค คลของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ยิ่งกว่าเดิม ให้ได้ครูที่ดีมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม ๕) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อวางระบบและกลไกในการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ๖) ร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลโดยเป็น
ระบบข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) และสารสนเทศด้านการศึกษา และ ๗) ร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบั น
เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อวางระบบและกลไกการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้
๑. งบประมาณจานวน ๑๐๗,๐๖๖.๗ ล้านบาท มีที่มาอย่างไร และเป็นงบประมาณสาหรับการ
ดาเนิ น การตามแผนในระยะเวลา ๑ ปี หรือเป็นงบประมาณส าหรับการดาเนินการหลายปี ในประเด็นนี้
อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตัวเลขงบประมาณจานวน ๑๐๗,๐๖๖.๗ ล้านบาท
เป็ น ตัว เลขงบประมาณที่ป รากฏในเล่ มแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึก ษา (เล่ มสี น้าเงิน) ที่ จัดทาโดย
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นงบประมาณสาหรับแผน ๔ ปี และงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นงบประมาณการดาเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประมาณ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ ล้านบาท
และจากการศึกษาพบว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไป ๑ ปีกว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณเพียง ๑ พันกว่าล้านบาท
จาก ๑ แสนกว่าล้านบาท
๒. (ร่ าง) แผนการปฏิรู ป ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เรื่องที่ ๒ การปฏิรูประบบ
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ได้ ป รั บ ลดงบประมาณ จาก ๒,๖๓๐ ล้ า นบาท เป็ น ๑๑๕ ล้ า นบาท จะเพี ย งพอ
ต่ อ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ต้ อ งบู ร ณาการ
การดาเนินการร่วมกับอีก ๓ กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือไม่ ในประเด็นนี้อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการศึกษาปฐมวัยมีความสาคัญสูงและเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างองค์กรที่ดาเนินภารกิจ
เกี่ย วกับ การศึกษาปฐมวัย ในปั จ จุ บั น จึ งเสนอให้ แยกหน่ว ยงานที่มีภ ารกิจด้านการศึกษาปฐมวัยออกจาก
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและยกระดับขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม คือ “สานักการปฐมวัย ” โดย
หลักการภารกิจของส านั กการปฐมวัย ไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก และเสนอการปรับบทบาท
ภารกิจของโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันที่มีจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสถานศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศ

ให้ เป็ น สถานศึก ษาปฐมวั ย แทน รวมถึงการถ่ายโอนภารกิจ ของสถานศึ กษาปฐมวัย ไปให้ อ งค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม นอกจากนั้นการดาเนินการการปฏิรูประบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะดาเนินการ
ร่วมกับอีก ๓ กระทรวง จึงทาให้ใช้งบประมาณน้อย
๓. (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างดาเนินการตราเป็นกฎหมาย
ประกอบกั บ การเกิ ด สถานการณ์ โ รคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปั จ จุ บั น เป็ น โอกาสให้
กระทรวงศึกษาธิการนา (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นการศึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยแนวนโยบาย ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่ควรมีความเข้าใจตรงกัน ๓ ประการ คือ
๑) การลดความซ้าซ้อนของกระบวนการในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ๒) การบูรณาการการทางานร่ว มกับ
หน่วยงานอื่นหรือกระทรวงอื่นในภารกิจเดียวกัน อาทิ การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดาเนินการร่วมกัน ๔ กระทรวง
จะสามารถบูรณาการงานร่วมกันได้หรือไม่ เช่น เรื่องการผลิตสื่อเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย อาจนางบประมาณในการ
ผลิตสื่อมารวมกันแล้วผลิตสื่อร่วมกันโดยไม่จาเป็นต้องแยกผลิตสื่อทั้ง ๔ กระทรวง หรือเรื่องการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ หากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีระบบการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศแล้ว กระทรวงศึกษาธิการอาจไปดาเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้
โดยไม่จาเป็นต้องตรากฎหมายฉบับใหม่ นอกจากนั้นการตรากฎหมายฉบับใหม่อาจใช้เวลานานหลายปีจะทาให้
กฎหมายที่ตราออกมาใหม่ไม่ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ๓) การลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาเพื่อการสร้างคุณภาพการศึกษา ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไม่ควรสนับสนุน
เงินทุนให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสามารถสร้างองค์ ความรู้ที่มี
คุณภาพด้วย หากสถานศึกษามีคุณภาพ จะสามารถสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นได้ และเนื่องจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จึงจาเป็นต้องใช้
งบประมาณให้ เกิดประโยชน์ และคุ้ มค่า มากที่สุ ด และกระทรวงศึ กษาธิก ารควรมีห น้า ที่ตรวจสอบการใช้
งบประมาณของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนั้นหาก (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. .... และแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ เ ป็ น ไปตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาไปรับฟังความคิดเห็นและดาเนินการต่อไปได้
๔. การปฏิรูปการศึกษามีความจาเป็นต้องปรับแก้กฎหมายทั้ง ๗ ฉบับในคราวเดียวกันหรือไม่
อาทิ เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา หากกระทรวงศึกษาธิการสามารถดาเนินการ
ให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย อาจไม่จาเป็นต้องจัดทาพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในอนาคตที่มุ่งหวังให้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นนั้น หากมีการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
ให้ เป็ น ผู้ กาหนดหลั กสู ตรให้ กั บ สถานศึก ษา จะทาให้ ขาดความเป็น อิส ระในการบริห ารจั ดการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาหรือไม่ ในประเด็นนี้ อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฎหมายฉบับแรก
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีความจาเป็นต้องปรับแก้เนื่องจากจะต้องมีการปรับ
ระบบการเรี ยนการสอนและการปรั บ โครงสร้ างกระทรวงศึ ก ษาธิ การตามข้ อเสนอของคณะอนุ กรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ กฎหมายฉบับที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติ สภานโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
จาเป็นต้องมีกฎหมายรองรับเนื่องจากสภานโยบายการศึกษาแห่งชาติจะเป็นองค์กรระดับชาติทาหน้าที่กาหนด
นโยบายและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้ง ระบบ กฎหมายฉบับที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่มี
อยู่ว่าโครงสร้างองค์กรในปัจจุบั นของกระทรวงศึกษาธิการมีความสมดุลเหมาะสมกับภารกิจหรือไม่ ปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปัญหาเรื่องโครงสร้างองค์กรขาดความสมดุลกับภารกิจ ทาให้
ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ ฯ จึ ง เสนอให้ มี ก าร

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เช่น เรื่องการจัด การศึกษาปฐมวัยเสนอให้มีการกระจายอานาจ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมรับไปดาเนินการ ในส่วนนี้จะทาให้งบประมาณ
ของกระทรวงศึกษาธิการลดลง เรื่องการศึกษาพิเศษได้เสนอให้มีสานักการศึกษาพิเศษ แยกออกจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทาหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ ซึ่งนอกจากดูแลเรื่ องการศึกษาแล้ว ยังดูแลเรื่องอาชีพของคนเหล่านั้นด้วย เรื่องการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาได้เสนอให้มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยี การเกษตรและหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาอาชีพ
ซึ่งเหมาะสมกั บ สถานการณ์โ ลกยุ คปั จ จุบัน ที่ กาลั งเผชิญ กับโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
อย่างมาก การปรับโครงสร้างองค์กรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะทาให้มีความสมดุลและ
ภารกิจการอาชีวศึกษาจะมีหน่วยงานดูแลที่เหมาะสม กฎหมายฉบับที่ ๔ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงาน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... มีความจาเป็นต้องปรับเพื่อให้รองรับกั บข้อเสนอโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการใหม่ และเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายฉบับที่ ๕ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....
เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับปัจจุบั น ที่ต้องการให้สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้
แห่งชาติทาหน้าที่วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณลักษณะ
เดียวกันตามวัตถุประสงค์เรื่องคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ส่วนหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา
ที่จะต้องเป็นผู้กาหนดให้ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน ซึ่งแต่ละสถานศึกษาแต่ละพื้นที่จะมีความ
แตกต่างกัน นอกจากนั้นสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติยัง ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการวิเคราะห์ระบบ
การจั ดการเรี ย นการสอนของสถานศึกษาและเป็นพี่เลี้ ยงในการจัดทาหลั กสู ตรสถานศึกษาให้ เป็นไปตาม
ทิศทางการปฏิรู ป การศึ ก ษา กฎหมายฉบับที่ ๖ ร่างพระราชบัญ ญัติ การบริ ห ารจัด การข้ อ มูล สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา พ.ศ. .... คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้ศึกษาพบว่าปัจจุบันมีการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ แต่ข้อมูลยังคงกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถบูรณาการเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อนามาวิเคราะห์และนาไปกาหนดนโยบายด้านการศึกษา อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ การขอข้อมูลนักเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ปกครองก่อน ทาให้มีความล่าช้าในการบริหารจัดการข้อมูล จึงมีความจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อ ยกเว้นหลักการของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สาหรับกฎหมายฉบับที่ ๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. .... มีความจาเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อให้มีสถาบันที่ทาหน้าที่สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่
นาไปสู่การเรียนรู้ใหม่ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เป็นผลกระทบจากการเกิด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบสนองการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน นอกจากกฎหมายที่เป็นเรื่องเร่งด่วน จานวน ๗ ฉบับแล้ว คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้เตรียมเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ
๕. การปรั บ แก้ ก ฎหมายที่ เ ป็ น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานใหม่ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นการปรับบทบาทภารกิจของสภาการศึกษาในปัจจุบัน ให้มีบทบาทสาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา แต่พระราชบัญญัติสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็น
หน่วยงานตั้งใหม่ จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของหน่วยงานเดิมอย่างไร ซึง่ จะต้องมีความชัดเจนในการ
ดาเนินการ หรืออาจปรับบทบาทของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ให้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจของสถาบัน
หลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติแทนการตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน้าที่กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่กาหนดหลักสูตรอาชีวศึกษา ดังนั้น
การจัดทาหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การมีแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ หรือ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงควรเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามเดิม โดยอาจไม่จาเป็นต้องจัดตั้ง
สถาบันขึ้นใหม่เพื่อให้ทาหน้าที่จัดทาหลักสูตรการศึกษา
๖. รั ฐ บาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายขึ้นมาทาหน้าที่พิจารณากฎหมาย
ในภาพรวมของประเทศ เมื่อประมาณ ๒-๓ ปีก่อน และพบว่า กฎหมายหลายฉบับมีความซ้าซ้อนกัน และ
สามารถยกเลิกได้ ในกรณีของกฎหมายการศึกษาเช่นเดียวกัน อาจมีกฎหมายที่ซ้าซ้อน คณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาเฉพาะกิ จฯ จึงอาจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาว่า
กฎหมายฉบับใดที่ยังไม่จาเป็นต้องตราเป็นกฎหมายแต่สามารถนาไปรวมกับกฎหมายฉบับอื่นได้
๗. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาแพลตฟอร์มกลางของประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการสามารถนาข้ อมูล
สารสนเทศที่มีไปอยู่ในแพลตฟอร์มกลางของประเทศได้
๘. ประเด็นสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ คือการปรับแก้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษา
ภาพรวมของประเทศ และการปรั บ แก้ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ดาเนินการจัดทาแผน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และได้เสนอให้มีการปรับแก้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หากแต่ยังมี
ข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การเกิด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทาให้สถานศึกษาต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สถาบัน
อาชีวศึกษาจะต้องปรับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตประจาวันในปัจจุบันมากขึ้น
โดยที่ แ ต่ เ ดิ ม วิ ธี ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถตรากฎหมายการศึ ก ษาฉบั บ ใหม่ ไ ด้
จะดาเนินการตรากฎหมายที่เป็นกฎหมายหลักก่อนแล้วจึงตรากฎหมายลาดับรอง หากจัดทาไปพร้อมกันจะต้อง
เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนั้นจานวนมาก เช่น การออกกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
จะต้องมีรายละเอียดในเรื่องของการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ การวิเคราะห์อัตรากาลัง รวมถึงรายละเอียดของ
ตาแหน่งแต่ละตาแหน่ง เป็นต้น อีกทั้งระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไม่เชื่อมโยงกันในทุกระดับการศึกษา
ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงทาให้เกิดปัญหาการตรากฎหมายมีมากเกินความ
จาเป็น ซึ่งจะไม่สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคแรกที่ระบุว่า
“รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์...” ดังนั้นจึงควรตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ก่อน แล้วจึงดาเนินการตรา
กฎหมายลาดับรอง
๙. การรั บ ฟังความคิดเห็ น ต่อ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. .... ที่ดาเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ควรสะท้อนผลการรับฟัง
ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียน อาทิ การตรากฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนสูงขึ้นได้อย่างไร
๑๐. ปั จ จุ บั น มี ห ลายหน่ ว ยงานได้ วิ เ คราะห์ ว่ า สิ่ ง ที่ ป ระเทศไทยจะต้ อ งมี ใ นขณะที่ โ ลกเกิ ด
สถานการณ์โรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และภายหลั งการเกิ ดโรคระบาด คือ ความมี วิ นั ย
มีคุณธรรมจริ ย ธรรม มีวิถีชีวิตพอเพีย ง เพื่อสร้างความเป็นคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นในการปฏิ รู ป
การศึกษาจึงควรเน้นเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง
การพัฒนาครูผู้สอนให้มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเช่นกัน

๑๑. ควรเพิ่ ม องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนจาก
ภาคความมั่นคง เนื่องจากหน่วยงานภาคความมั่นคงนอกจากมีสถานะเป็นผู้รับนักเรียนเข้าศึกษาแล้ว ยังมี
สถานะเป็นผู้ผลิต ทั้งการผลิตบุคลากรและการผลิตเทคโนโลยีต่าง ๆ
๑๒. ควรเพิ่มช่องทางการพัฒนาวิทยฐานะของครูสายอาชีพที่ไม่มีความถนัดในการทางานวิจัย
แต่มีความเป็นมืออาชีพ มีความถนัดและความเชี่ยวชาญในด้านทักษะวิชาชีพ โดยให้ครูที่มีใบอนุญาต (Licence)
สามารถนาไปขอปรับวิทยฐานะได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาตัวครูสายอาชีพให้มีสมรรถนะสู งขึ้ นแล้ ว
ยังส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเก่งขึ้น ด้วย ตัวอย่างเช่น ครูช่างเชื่อมที่ได้รับใบอนุญาตทางช่างเชื่อม
สามารถสอนให้ผู้เรียนเก่งในทางช่างเชื่อมได้ ในขณะที่ครูบางคนจบการศึกษาปริญญาโท/เอก แต่ไม่สามารถ
สอนให้เด็กเก่งได้ เป็นต้น
๑๓. ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินการ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในชุดที่มี นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ ว่า
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจะนาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรังปรุง ไปดาเนินการพัฒนาต่อยอดเพื่อคัดสรรในส่วนของประเด็นเร่งด่วนที่เป็น
Big Rock ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและการพัฒนาประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
โดยจะเลือกประเด็นที่เป็น Big Rock จานวน ๕-๖ เรื่อง ไปดาเนินการ
๑๔. การดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาควรมีระบบคานงัดในลักษณะที่เป็นการสะท้อนกลับ
(Reflextion) โดยการรั บ ฟังเสีย งของเด็ก เยาชน และผู้ ปกครอง และจัด ให้ มีการบูรณาการการแก้ปัญหา
การศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน และมี ก ารจั ด ท า Dashboard เพื่ อ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน
เป็นรายเดือน
๑๕. ปั จ จุ บั น สภาการศึ ก ษามี ค ณะอนุ ก รรมการที่ มี ภ ารกิ จ สอดรั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา ๖ คณะ จึงเห็นควรให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ๖ คณะ
และคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ ฯ ในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ต้ อ งการลดความซ้ าซ้ อ นทั้ ง
กระบวนการดาเนินงานและความซ้าซ้อนในเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมี
ความเข้มแข็ง ซึ่งหากกระทรวงศึกษาธิการมีความเข้มแข็งจะไม่จาเป็นต้องถ่ายโอนภารกิจไปให้กระทรวงอื่น อาทิ
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการเตรียมการพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยโดยการ
นาหลักสูตรจากต่างประเทศเข้ามาใช้พัฒนาครู ให้ครูสามารถวิเคราะห์เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้
เมื่อการจั ดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการมีความเข้มแข็ง ไม่จาเป็นต้องถ่ายโอนภารกิจ ไปยัง
กระทรวงมหาดไทย หรื อการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ในปัจจุบันมีหลักสู ตรระดับปริญญาตรีที่สามารถ
ขั บ เคลื่ อ นให้ อ าชี ว ศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง ได้ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งถ่ า ยโอนภารกิ จ ไปยั ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มติ
๑. ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทา
ข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานาความเห็นของคณะกรรมการสภาการศึก ษา
ไปพิจารณาปรับ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง
๒. ประธานกรรมการมอบหมายสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง ระหว่างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กับ คณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาแต่ละคณะ ทั้ง ๖ คณะ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (คณะที่ ๓) ด้านการปฏิรูป
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง ประธานคณะอนุกรรมการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้ประสานงานกับคณะทางานในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ
เพื่อการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ชุดที่มศี าสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
เป็ น ประธานคณะทางาน เพื่ออภิป รายในประเด็นเกี่ยวกับกลไกและระบบการผลิ ต คัดกรอง และพัฒ นา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีแนวทางการดาเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน
ซึ่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ (คณะที่ ๓) ได้แต่งตั้งคณะทางานโดยมี รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
เป็นประธานคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่ สังเคราะห์องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องครูที่มีอยู่ และจัดลาดับ
ความส าคั ญ (Priority) ของงานที่ ค วรด าเนิ น การเพื่ อ จั ด ท า Big Rock นอกจากนี้ คณะอนุ ก รรมการ
สภาการศึกษาฯ (คณะที่ ๓) ยังทาความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ (คณะที่ ๔) ด้านการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ (คณะที่ ๖) ด้านการปฏิรูป
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยการพลิ ก โฉมด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ e-Learning data
ในประเด็นครู นักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา รวมทั้งกลุ่มผู้เรียนทั่วไปในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
learning) เพื่อให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาแล้วสามารถทางานได้ และมีทักษะที่จาเป็นตามที่คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาฯ กาหนดไว้ ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ ทั้ง ๓ คณะ ซึ่งมี
ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนคณะที่ ๓ ได้แก่ นายธาดา เศวตศิลา ผู้แทนคณะที่ ๔ ได้แก่
นายสุกิจ อุทินทุ และผู้แทนคณะที่ ๖ ได้แก่ ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว และที่ประชุมมีความเห็นตรงกัน
ว่าจะจั ดทา Digital Platform ร่ ว มกัน โดยมี นายธาดา เศวตศิล า เป็นผู้ ประสานกับภาคเอกชนเพื่ อ ร่ ว ม
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วม ๓ คณะ ซึ่งเป็นการเห็นพ้องต้องกันในภาพรวม อย่างไรก็
ตาม การดาเนินการดังกล่าวจะต้องมีผู้นา จึงขอความเห็นจากเลขาธิการสภาการศึกษา และหากที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางการดาเนินงาน คณะอนุกรรมการร่วม ๓ คณะ จะนาดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้
๑. การพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นภารกิจพื้นฐานในการบริหารงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และเคยเป็นครูมาก่อน ดังนั้นจะต้องปรับกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นครูเพื่อให้ได้คนเก่งมาเป็นครู เพราะ
หากไม่ได้คนเก่งมาเป็นครู จะทาให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เข้มแข็ง จึงควรพัฒนาครูที่อยู่ในระบบการศึกษา
ในปัจจุบันให้มีความพร้อมสาหรับการดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ งในระดับ บริ ห าร เนื่ องจากลั กษณะการทางานระหว่า งการเป็น ครู แตกต่า งจาก การเป็น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนาที่เข้มข้นจะทาให้สามารถทราบได้ว่าครูคนใดสามารถเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ และครูคนใดไม่สามารถเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ ซึ่งจะทาให้มีครูบางคนเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ หลักสูตรที่ควรนามาใช้ในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นผู้บริหาร ควรมีหลักสูตรเกี่ยวกับ
การพัฒ นาทั ก ษะความเป็ น ผู้ น า (Leadership skill) และควรมี ตัว ชี้วัด (KPI) ที่ใช้วัด ผู้ บริห ารสถานศึ ก ษา
โดยเฉพาะ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้มแข็งจะทาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และหากประเทศไทยมี
จานวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เก่งเท่ากับจานวนโรงเรียนในประเทศจะทาให้ การศึกษาก้าวหน้าต่อไป ในเรื่อง
การสอบคัดเลือกครู หากข้อสอบที่ใช้ในการสอบเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู อาทิ มีเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมายจานวนมาก ผลที่ได้จากการคัดเลือกครูคือจะได้ครูที่จาเก่ง แต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

มีความเหมาะสมเป็นครูหรือไม่ ดังนั้นต้องมี สถาบันหรือผู้ดูแลในเรื่องการสอบคัดเลือกครูโดยเฉพาะและเสริม
ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการจัดสอบเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม โดยใช้การจัดสอบแบบสุ่มข้อสอบ (random)
โดยข้อสอบมีหลายชุด เพื่อป้องกันการทุจริตและคัดคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เข้ามาเป็นครู
นอกจากนั้นการพัฒนาครูในปัจจุบันสามารถทาได้ทันทีโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ซึ่ ง ยั ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ แก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจากเป็ น การบริ ห ารจั ด การภายใน ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่สามารถดาเนินการได้
๒. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพ ผู้ที่อยู่ในภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม ที่ไม่ได้
สาเร็จการศึกษาวุฒิครูสามารถเป็นครูได้ โดยกาหนดให้มีการ Upskill หรือ Reskill สาหรับการปฏิบัติงานการสอน
และควรสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบเปิด ให้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
แบ่งปันความรู้ โดยอาจจัดทาเป็น Knowledge Management (KM) ซึง่ จะทาให้เกิด Learning Organization
หรือ Learning Community ครูและนักเรียนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในแพลตฟอร์มนี้ โดยที่การ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนการดาเนินงานได้
มติ
ที่ป ระชุมรั บ ทราบแนวทางการด าเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการสภาการศึ ก ษา (คณะที่ ๓)
ด้านการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา และประธานมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะที่ ๓ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ประสานงานกับสถาบันที่มีทักษะและความสามารถในการผลิตและพัฒนาครูเพื่อให้มีทิศทางในการดาเนินงาน
ตรงกัน และร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
๕.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (คณะที่ ๖) ด้านการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
นายอรรถการ ตฤษณารั ง สี ประธานคณะอนุ ก รรมการ รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๖ ได้แต่งตั้งคณะทางาน ๒ คณะ คณะทางานที่ ๑ คือ คณะทางาน
การขับ เคลื่ อนการเรี ย นรู้ ด้ว ยระบบดิจิ ทัล มีศาสตราจารย์สุ พจน์ หารหนองบัว เป็นประธานคณะทางาน
คณะทางานที่ ๒ คณะทางานขับเคลื่อน Big Data ด้านการศึกษา มีศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
เป็นประธานคณะทางาน การดาเนินงานของคณะทางานที่ ๑ จะดาเนินการเรื่องการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
โดยเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา ผู้ประกอบการ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน สามารถส่งองค์ความรู้ที่จัดทาเป็นคลิปวิดีโอ
เข้ามาใน Digital Platform ที่คณะทางานสร้างขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่การศึกษาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด แต่ใช้เครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ต้ น แบบในการท างานให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ คณะท างานที่ ๒ จะรวบรวมข้ อ มู ล
ด้านการศึกษา โดยนาข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นความรู้ ภูมิปัญญา ทาให้เกิดมูลค่า นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารโลก
(World Bank) ซึ่ ง จะช่ ว ยลดระยะเวลาในการด าเนิ น งาน และยั ง มี ก ารระดมความคิ ด และศั ก ยภาพของ
คณะทางานมาช่วยในการดาเนินงาน ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้มอบหมายให้ประธานคณะทางานและ
ผู้แทนนาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
คณะทำงำนที่ ๑ คณะทำงำนกำรขับเคลื่อนกำรเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล
ศาสตราจารย์ สุ พ จน์ หารหนองบั ว ประธานคณะท างาน รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
สภาการศึกษาได้มีการพลิกโฉมเชิงนโยบายด้านการศึกษามาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกในปี ๒๕๖๑ เป็นการพลิกโฉม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเน้นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสาหรับผู้เรียน ๓ ข้อ
ได้แก่ ๑) ผู้เรียนรู้ ๒) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ ๓) พลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งสาระในมาตรฐานการศึกษาของชาติ
จะเป็ น เรื่ องทักษะทั้งหมด การพลิ กโฉมครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๑ เป็นการพลิ กโฉมเรื่องการประกันคุ ณ ภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการพลิกโฉมทั้ง ๒ ครั้ง เป็นการพลิกโฉมในเชิงนโยบาย แต่หากไม่มีการนาสู่การปฏิบัติ
จะไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ (คณะที่ ๖) จึงขอเสนอการพลิกโฉมเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติในการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยเป็นการดาเนินงานร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษา ๓ คณะ ได้แก่ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ และคณะที่ ๖ ที่มีความเห็นตรงกันในเรื่องการนา Digital
Platform ไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และเลขาธิการสภาการศึกษาประสงค์จะผลักดันให้เกิดขึ้น และได้นาแนวคิดนี้เรียนให้รัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช) ทราบแล้ว
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจิทัล ได้จัดทาโครงการพลิกโฉมการศึกษาผ่าน Digital Platform โดยมีแนวคิดในการสร้างกิจกรรมและ
นาเข้าสู่ Digital Platform ซึ่งเป็นคลังข้อมูลและเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งที่น่าสนใจจากทั่วประเทศ
สาหรับให้คนไทยทุกคนเข้ามาใช้งาน ผลสุดท้ายจะได้คลังข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เป็น Big Data และเป็น Nonstructure Data ทีร่ วบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉมการศึกษา
การด าเนิ น การโครงการพลิ ก โฉมการศึ ก ษาผ่ า น Digital Platform จะมี ค ณะท างานย่ อ ย
๒ คณะร่วมกันดาเนินการ ได้แก่ คณะที่ ๑ ประกอบด้วยกลุ่ม Admin ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม สภาเด็กและ
เยาวชนแห่ งประเทศไทย กลุ่ มธุร กิจ Startup กลุ่ มที่มาจากโรงเรีย น และกลุ่ มผู้ มี อิ ทธิ พ ลบนสื่ อโซเชี ย ล
(Influencer) เข้ า มาร่ ว มงาน คณะที่ ๒ คื อ กลุ่ ม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง น าข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary data) มา
วิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงสถิติ จะทาให้ทราบข้อเท็จจริงที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทาให้เกิดความรู้ เกิดภูมิปัญญา
(Wisdom) ต่อไปได้ ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มสามารถจัดเก็บข้อ มูลการลงทะเบียนของผู้ที่เข้ามาใช้งานได้
และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นอกจากนั้นการ
ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มให้เกิดความยั่งยืน อาจดาเนินการโดยการสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้แพลตฟอร์ม อาทิ
การมอบวุ ฒิ บั ต รให้ กั บ ผู้ ที่ ผ่ า นการเรี ย นรู้ อย่ า งไรก็ ต ามหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
Facilitator หรื อ Supporter ในการส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง านโดยไม่ เ พิ่ ม ภาระงาน
ให้ครูหรือหน่วยงานอื่น ๆ
กิ จ กรรมน าร่ อ งของการด าเนิ น การโครงการพลิ ก โฉมการศึ ก ษาผ่ า น Digital Platform
ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) เรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งจะให้ครูที่มีสื่อการสอน วิธีสอน หรือแนวคิด
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ในรูปแบบรูปภาพ สื่อ Infographic การ์ตูน สามารถนาสื่อการสอนเข้าสู่ Digital
Platform ได้ จะทาให้ ได้ข้อมูล ชุด ใหญ่ ในเรื่ องมาตรฐานการศึก ษา ๒) เรื่องวิธีกำรสอนที่มีประสิ ท ธิ ภ ำพ
เนื่องจากการสอนของครูในปัจจุบัน ร้อยละ ๘๐-๙๐ เป็นการสอนแบบป้อนข้อมูลให้ผู้เรียน เน้นการท่องจา
แต่ ข้ อ สอบของโปรแกรมประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ย นมาตรฐานสากล (Programme for International
Student Assessment หรื อ PISA) เป็ น ข้อสอบเชิ งคิ ดวิเ คราะห์ ทาให้ ผ ลคะแนน PISA ของไทยน้อ ยกว่ า
ค่ า เฉลี่ ย ขององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา ( Organisation for Economic
Co-operation and Development หรือ OECD) เพราะฉะนั้น หากครูมีวิธีการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ เช่น
การสอนแบบลงมื อ ท า (Active Learning) การสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based Learning)
ครูสามารถนาสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ Digital Platform โดยแบ่งเป็นวิชาและระดับการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนของ
การศึกษา ๓) เรื่องกำรสอนวิทยำศำสตร์ เนื่องจากครูมีแนวคิดการสอนวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายและสนุก แต่ไม่
มีพื้นที่สาหรับเผยแพร่ความคิดและสื่อการเรียนการสอน หากมี Digital Platform ครูสามารถนาเนื้อหาที่สอน
เข้าสู่ Digital Platform ได้ และผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยไม่จาเป็นต้องเรียนในสถาบันที่ มีชื่อเสี ยง
หรือใช้เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาตร์ที่มีราคาแพง

คณะทำงำนที่ ๒ คณะทำงำนขับเคลื่อน Big Data ด้ำนกำรศึกษำ
นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้แทนคณะทางานขับเคลื่อน Big Data ด้านการศึกษา รายงานให้
ที่ประชุมทราบว่า คณะทางานคณะที่ ๒ ทางานภายใต้แนวคิดการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ ในการผลักดัน
ให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ในด้านการศึกษาของประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ข้อมูลการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา จากการอ้างอิง
เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้สามารถใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและนาข้อมูลไปขับเคลื่อน
ภารกิจในด้านการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเน้นความถูกต้อง อ้างอิงได้ ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล และ
นาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real time) โดยเป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้นภายใน ๒ ปี คณะทางานได้
กาหนดฐานข้อมูล จานวน ๕ ฐานข้อมูล ได้แก่ ๑) ฐานข้อมูลนักเรียน ๒) ฐานข้อมูลครู ๓) ฐานข้อมูลบุคลากร
ทางการศึกษา ๔) ฐานข้อมูลสถานศึกษา และ ๕) ฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา แผนการดาเนินงานการพัฒนา
ระบบข้อมูล Big Data ด้านการศึกษา แบ่งเป็น ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ เป็นการสารวจและรวบรวมความต้องการ
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้งาน เพื่อจัดกลุ่มความต้องการของข้อมูล ซึ่งคณะทางานได้
หารือกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank) และ องค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ซึ่งจะ
มีแม่แบบเกณฑ์มาตฐาน (Benchmark) ของประเทศต่าง ๆ นามาเปรียบเทียบได้ ซึ่งในอนาคตประเทศไทย
จะมี ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไปเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ในระดั บ สากล
(International best practice) หลังจากสารวจและรวบรวมความต้องการแล้ว จะออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
และออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data analytics และรูปแบบในการนาเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาในระดับต่าง ๆ ระยะที่ ๒ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการบูรณาการข้อมูล และ
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ ๓ เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ระยะที่ ๔ จัดทาคู่มือการ
ใช้งาน และประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติ
การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (คณะที่ ๖) ได้มีบุคลากรที่มาจากทุกภาคส่วน
เข้ า มาร่ ว มด าเนิ น การ เช่ น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น เข้ามาร่วมระดม
ความคิด ในการดาเนิ น งานเรื่ อง Big Data โดยในเบื้องต้น จะมีผลการดาเนินงานเป็นต้นแบบสาธิต ซึ่ งจะ
ดาเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ภายใน ๓ เดือน และการดาเนิ น งานเรื่ อง Digital Platform จะมีผ ลการด าเนิ น งาน
เป็นต้นแบบสาธิต ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน เช่นเดียวกัน
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้
๑. การดาเนินงานเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ (คณะที่ ๖)
อาจไม่จ าเป็ น ต้องดาเนิ นการโดยเริ่ม ต้นใหม่ แต่ส ามารถนาข้อมูล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทีม่ ีอยู่มาดาเนินการต่อเนื่องโดยการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลในแพลตฟอร์ม หากคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาฯ (คณะที่ ๖) ต้องการข้อ มูล เพิ่ม เติ ม สามารถแจ้งฝ่ า ยเลขานุ การเพื่ อประสานหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการและนาข้อมูลมาเพิ่มเติมใน Digital Platform ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให้ ข้อ มูล เพิ่ มเติ มว่า ในปัจจุบัน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีข้อมูล จานวนมาก อาทิ ข้อมูล การผลิ ตและพัฒ นาครู ข้อมูล Digital
Platform ข้อมูล Big Data แต่มีข้อจากัดว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานขนาด
ใหญ่ ข้ อ มู ล ที่ มี จึ ง มี ข นาดใหญ่ ม าก ทั้ ง จ านวนนั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
สถานศึ ก ษา หากคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาฯ (คณะที่ ๖) ต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล สามารถประสานไปที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

๓. การด าเนิ น งาน Digital Platform เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของคนทุ ก ช่ ว งวั ย ประกอบด้ ว ย
๑) วัยนักศึกษาที่มีความสามารถเรื่อง Digital ๒) วัยกลางคนที่มีประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนการศึกษา
และ ๓) วัยอาวุโสที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ขับเคลื่อนคือนักศึกษาในการทา
หน้ าที่ ออกแบบ Digital Platform นั บ เป็นการเปิดพื้นที่ให้ นักศึกษาได้ทางานระดับประเทศ นอกจากนั้น
Digital Platform เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ยาวชนได้ มี สิ ท ธิ์ แ สดงความคิ ด เห็ น โดยเฉพาะเรื่ อ ง
คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทยที่ เ ปลี่ ย นไปตามยุ ค สมั ย อาทิ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ดั ง นั้ น ในการสร้ า งระบบ
ECO-Education System ให้เกิดความยั่งยืน สิ่งที่ต้องคานึงถึงคือ วิธีการสร้างความน่าสนใจเพื่อดึงดูดเยาวชน
ให้เข้ามาใน Digital Platform เพราะแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการอาจยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เยาวชนต้องการ การดาเนินการภายใต้ Digital Platform ควรมีเยาวชนที่เป็นผู้นา
หรือเป็นโฆษกร่วมดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อป้องกัน Fake
News ซึ่งจะทาให้แพลตฟอร์มทางการเป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดเยาวชนให้เข้ามาใช้งานมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความยั่งยืนได้
๔. ในอนาคต Digital Platform ด้านการศึกษาจะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสาคัญ กับ
Digital Platform อย่างยิ่ง แต่สิ่งสาคัญประการหนึ่งคือการบริการจัดการแพลตฟอร์มให้มีเฉพาะข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาคนในชาติ ดังนั้นการบริหารจัดการแพลตฟอร์มจึงควรเป็นภารกิจของภาครัฐ
โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักและให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมดาเนินการ เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานมีขนาดใหญ่
ที่ประกอบด้วย ผู้ใช้งานในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นักเรียน ประมาณ ๑๐ ล้านคน ครูในปัจจุบันและครูที่
เกษียณอายุราชการแล้ว ประมาณ ๑ ล้านคน และกลุ่มโรงเรียนเอกชน การบริหารจัดการจึงจาเป็นต้องมี
การคัดกรองข้อมูล คุณภาพที่จะนาเข้าสู่ Digital Platform โดยจะต้องมีหน่วยงานเฉพาะที่ทาหน้าที่บริหาร
จัดการแพลตฟอร์มด้านการศึกษา และทาหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีเพื่อให้
Digital Platform มีความเข้มแข็ง
๕. การดาเนินการเรื่อง Big Data ควรเร่งดาเนินการเพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้
โดยอาจจัดทาเป็นระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) แต่ปัจจุบันข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่สามารถนาไป
ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษา หรือกาหนดนโยบาย
หรือพิจารณาสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในวันนี้หากต้องการทราบข้อมูลแบบ Real time ว่าจานวนครู
ในแต่ละสาขามีเท่าใด มีสาขาใดที่ขาดแคลนและขาดแคลนจานวนเท่าใด หรือในปัจจุบันมีปัญหาเด็กตั้งครรภ์
ในวัยเรียนจานวนกี่คน จะไม่สามารถทราบข้อมูลได้ เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา Big Data
ด้านการศึกษาจึงควรบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นการลดความซ้าซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
๖. การดาเนิ น การโครงการพลิ กโฉมการศึก ษาผ่ าน Digital Platform ในส่ ว นที่เป็น Admin
ของโครงการ ควรประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) Data verification and security โดยให้ภาคเอกชนเข้ามา
ช่วยออกแบบในการ Design ต้นแบบ ๒) ศึกษานิเทศก์ และ ๓) สื่อมวลชน หากการดาเนินการโครงการสาเร็จ
จะเกิ ด Community ของครู จ าก Platform ที่ ส ร้ า งขึ้ น และท าให้ เ กิ ด ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC) เนื่องจากมีผู้ มีส่ ว นร่ว มดาเนิน การใน Platform หลายกลุ่ ม
นอกจากนี้ ยั ง มี สื่ อ มวลชนช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ จะท าให้ เ กิ ด พื้ น ที่ ส าหรั บ อภิ ป รายและแสดงความคิ ดเห็ น
(Forum) ในวงกว้ า ง จึ ง เป็ น โอกาสดี ใ นการขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาตาม ECO-Education System ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๗. สื่ อมวลชนต่างประเทศให้ ความสนใจในกระบวนการจัดการศึกษาของไทยในช่วงที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้ความสนใจกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย

อย่างมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่า หลังจากช่วงการระบาดของ
COVID-19 ประเทศไทยจะเป็ น ประเทศล าดับต้นที่จะเปิดประเทศ เพราะความพร้อมที่ว างรากฐานไว้ ใน
อนาคตประเทศไทยจะมี ค วามพร้ อ มมากกว่ า ปั จ จุ บั น ซึ่ ง การศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการวางรากฐาน
ให้ประเทศไทยมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ดังนั้น หากสามารถเชื่อมต่อ ภารกิจที่คณะอนุกรรมการสภาการศึกษากาลังดาเนินการ กับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และแผนต่าง ๆ รวมทั้ง มีข้อมูล ที่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นชัด เจน จะทาให้ประเทศก้าวไป
ข้างหน้าได้ หากมีการวางแผนอย่างจริงจัง การศึกษาจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนการศึกษาที่มีอยู่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
มีงบประมาณสนับสนุน แต่จะต้องมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
มติ
ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (คณะที่ ๖)
ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล และเห็นชอบให้ดาเนินการเรื่อง
การขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) และ Big Data ด้านการศึกษา
วาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นายณั ฐ พล ที ป สุ ว รรณ ประธานกรรมการ กล่ า วว่ า ในปั จ จุ บั น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มีประเด็นที่ต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งอาจจะ
ต้องมีการเปิ ดเวทีอภิป ราย เช่น ประเด็นที่นักเรียน นักศึกษาออกมาชุมนุม เรียกร้องให้ ยุบสภาและแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ประเด็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เรียกร้องเรื่องการแต่งกาย หรือประเด็น
ทรงผมนักเรียน เป็นต้น เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะต้องอธิบายให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจด้วย
มติ
ประธานกรรมการมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณาการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
๖.๒ กาหนดวันประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ก าหนดการประชุ ม สภาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๓ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๕ กั น ยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๗.๓๐ น.
นางปัทมา คาภาศรี
นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ
นายกัมพล ธรรมหมื่นยอง
ผู้จดรายงานการประชุม
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

