๕
รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานการประชุม
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
กรรมการโดยตาแหน่ง
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายสุภัทร จาปาทอง)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทน)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน)
๕. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน)
๗. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๘. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ แทน)
๙. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(นางสาวกานดา ชูเชิด ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม แทน)
กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
๑๐. พระเทพเวที
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
๑๒. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๓. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
กรรมการ
๑๔. นายกิติ มาดิลกโกวิท
กรรมการ
๑๕. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
กรรมการ
๑๖. รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย
กรรมการ

๖
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
นายธาดา เศวตศิลา
พลเอก พหล สง่าเนตร
นายวณิชย์ อ่วมศรี
นายสุกิจ อุทินทุ
ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว
รองศาสตราจารย์พิเศษอานาจ บัวศิริ
เลขาธิการสภาการศึกษา (นายอานาจ วิชยานุวัติ)

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๒๖. รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๗. นางจรวยพร ธรณินทร์
๒๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณชุติมา สัจจานันท์
๒๙. นายนนทวัฒน์ สุขผล
๓๐. นายนิติ นาชิต
๓๑. นายบดินทร์ อูนากูล
๓๒. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
๓๓. นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
๓๔. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี
๓๕. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๒. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
๓. ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต
๔. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๕. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทา
ข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
รองศาสตราจารย์สมภพ มานะรังสรรค์
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
นายไกรยส ภัทราวาท
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๗
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นายพีรศักดิ์ รัตนะ
นางศิริพร ศริพันธุ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นายกวิน เสือสกุล
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา
นางพิจารณา ศิริชานนท์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา
นายสาเนา เนื้อทอง
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล
ผู้อานวยการสานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
นางนันทิชา ไวยนพ
ผู้อานวยการสานักสื่อสารองค์กร
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์
ผู้อานวยการสานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกรรมการสภาการศึกษา (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
มอบหมาย ให้ นายอานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ประธานกรรมการสภาการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และนโยบายรัฐบาล รวมถึงดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเห็นต่างแล้วเสร็จ ขณะนี้ได้เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. .... ไปยั ง เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ภายหลั ง จาก (ร่ า ง)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ประมาณต้นเดือนธันวาคม
๒๕๖๓) แล้ ว คาดว่ า จะเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ใ นช่ ว งปลายเดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๓
และอาจจะแล้ ว เสร็ จ ก่ อ นจบการประชุ ม สมั ย สามั ญ ประจ าปี ใ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนประเทศแบบปฏิวัติ
การศึกษาและดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความครบถ้วนต่อไป
นายอานาจ วิชยานุวัติ กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้ นางปัทมา คาภาศรี เจ้าหน้าที่
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา สานักอานวยการ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้ แจ้ง
เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากประธานกรรมการสภาการศึ ก ษา
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ให้จัดประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
ผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ (ปฏิบั ติตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) โดยในวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑๐ คน
จึ งขอให้ กรรมการที่แจ้ง เข้า ร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ รายงานตัว ตามลาดับ ดังนี้ ๑) นางจรวยพร
ธรณิ น ทร์ ๒) ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ชุ ติ ม า สั จ จานั น ท์ ๓) นายนนทวั ฒ น์ สุ ข ผล ๔) นายนิ ติ นาชิ ต

๘
๕) นายบดินทร์ อูนากูล ๖) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ ๗) รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน ๘) นายวรชาติ
เฉิดชมจันทร์ ๙) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ และ ๑๐) รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ
ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับทราบข้อปฏิบัติสาหรับการประชุม On-line แล้ว
๒. ขออนุ ญาตให้ มีผู้ เ ข้าร่ ว มประชุม เพื่ อน าเสนอข้ อมูล /รั บ ฟัง ข้อ มูล เกี่ยวกับ แผนการปฏิ รู ป
ประเทศด้านการศึกษา ดังนี้ ๑) ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เฉพาะกิจเพื่อการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๒) รองศาสตราจารย์
วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา จานวน ๕ คน ได้แก่ ๑) รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ๒) นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
๓) รองศาสตราจารย์สมภพ มานะรังสรรค์ ๔) รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และ ๕) นายไกรยส
ภัทราวาส รวมทั้งสิ้นจานวน ๗ คน
๓. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุ ข อาทิ การทาความสะอาดห้องประชุม
ก่อน-หลัง การประชุม ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมตรวจคัดกรอง วัดไข้ และติดสติ๊กเกอร์เพื่อแสดงว่าผ่าน
การตรวจคัดกรองแล้ว จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างทาความสะอาดมือ ณ จุดบริการหน้าห้องประชุม
๔. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒๐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ
ความเปลี่ ย นแปลงของโลกยุ คปั จ จุ บั น ส านักงานฯ จึงปรับเปลี่ ยนการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
จากเดิม การจัดทาเป็นเล่มเอกสาร เป็น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ใน Tablet ทีใ่ ช้ในการประชุมในวันนี้
แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ ยนผ่ านของการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษและเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงมี
กรรมการบางท่านใช้เล่มเอกสารตามที่ได้แจ้งไว้กับฝ่ายเลขานุการ สาหรับท่านผู้เข้าประชุมสามารถ Scan QR-Code
เอกสารประกอบการประชุมได้จากระเบียบวาระการประชุมที่ฝ่ายเลานุการได้จัดเตรียมไว้ให้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และประธานการประชุม อนุญาตให้ ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
รองศาสตราจารย์สมภพ มานะรังสรรค์ รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และนายไกรยส ภัทราวาส
เข้าร่วมการประชุม
วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

นางปัทมา คาภาศรี เจ้าหน้าที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา สานักอานวยการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นาเสนอรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อพุธ ที่
๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๓ ณ ห้ อ งประชุ ม ก าแหง พลางกู ร ชั้ น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ส านั ก งานเลขาธิการ
สภาการศึกษา จานวน ๒๒ หน้า เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๓
โดยไม่แก้ไข
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี –

๙
วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
นายกวิน เสือสกุล ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นาเสนอ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ ต่อที่ประชุม
มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
(ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
มีวัตถุประสงค์หลักคือมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อทักษะและการมีงานทาให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้อยู่ในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแบ่งช่วงวัยออกเป็น ๔ ช่วงวัย และมีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาคนของชาติ
ความสาคัญและที่มาของการจัดทา (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคน
ตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ มีที่มาจากปัจจัยในด้าน ต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
Technology Disruption วิ ถี ใ หม่ ห ลั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ทักษะกาลังคนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่องว่างของทักษะ (Skill Gap) แนวโน้มอาชีพในอนาคต ซึ่งหลายอาชีพ
จะลดเลือนหายไป และมีอาชีพใหม่ปรากฏขึ้นมาแทน
กระบวนการจัดทาแผน ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร แผน และนโยบาย และหารือร่วมกับ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อ กาหนดกรอบแนวทางร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น หลัง จากนั้นนาแผนที่จัดทาขึ้นไปรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ๔ ภูมิภาค และนาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนฯ ต่อที่ประชุม
สภาการศึกษา ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จากนั้นได้ดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และปรับแผนหลังจากรับฟังความคิดเห็ น
และนามาเสนอต่อสภาการศึกษาในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ก่อนการนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ มีความ
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ นโยบาย Thailand ๔.๐ และ นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๑)
การพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่ว งชีวิต และประเด็น (๑๒) การพัฒ นาการเรียนรู้ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เรื่องการผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนตามช่ ว งวั ย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
มีวิสัยทัศน์ คือ กาลังคน เป็นคนดี มีงานทา ก้าวทันโลก มีพันธกิจ คือ ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
ตามความถนั ด หรื อ ความต้ อ งการของตนเอง รองรั บ ตลาดแรงงาน และเท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
โดยมีเป้ าประสงค์ ๒ ข้อ คือ ๑) กาลั งคนมีความรู้ สมรรถนะอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม พร้อมเข้ า สู่
การมีงานทา พึ่งพาตนเองได้ และ ๒) กาลังคนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีคุณภาพ

๑๐
ชีวิตที่ดี และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศ การเตรียมกาลั งคนแบ่งเป็น ๔ ช่ว งวัย ได้แก่ ปฐมวัย
วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องเตรียมทักษะที่จาเป็นให้ เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ในแผนฯ
ได้กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละช่วงวัยไว้ ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมศักยภาพกาลังคนที่เหมาะสมตามช่วงวัย
กลยุ ทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจัดการพัฒ นากาลั งคนตามช่ว งวัย และกลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้าง
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนากาลังคน และได้ระบุรายชื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนแผนของแต่ละช่วงวัยด้วยแล้ว
กรอบแนวทางการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนตามช่ ว งวั ย มี เ ป้ า หมายของแต่ ล ะช่ ว งวั ย ดั ง นี้
๑) ปฐมวัย มีเป้าหมายคือ เด็กปฐมวัยได้รับการปลู กฝังให้เกิดการรับรู้ เห็นคุณค่า และแรงบันดาลใจในการ
ทางานและอาชีพ ๒) วัยเรียน/วัยรุ่น มีเป้าหมายเพื่อให้วัยเรียน/วัยรุ่นเกิดความตระหนัก มีความรู้ ความสามารถ
มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ มี ส มรรถนะการท างาน และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และพร้ อ มเข้ า สู่ อ าชี พ
๓) วัยแรงงาน มีเป้าหมายคือ แรงงานได้รับการยกระดับศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การทางาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตามการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและเทคโนโลยี
และ ๔) ผู้สูงอายุ มีเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทาและพึ่งพาตนเอง
แนวทางการขับเคลื่ อนแผนสู่ การปฏิบัติ มี ๓ ส่วน คือ ๑) จัดการระบบข้อมูลด้านประชากร
ในทุกช่วงวัย ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับรายบุคคล เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต
และพัฒนากาลังคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ๒) บูรณาการ
การทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ และหน่วยปฏิบัติ
ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการวางแผน การจั ด การทรั พ ยากร การด าเนิ น งาน และการติ ด ตามประเมิ น ผล และ
มีคณะกรรมการบู ร ณาการและกากับ ติดตามการทางานในแต่ล ะกลยุทธ์/แนวทางการพัฒ นา ทั้งนี้ กลไก
การทางานจะเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง พื้นที่ และหน่วยปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับศักยภาพ
ความพร้อม และความต้องการของพื้นที่ และ ๓) พัฒนากลไกในการดึงดูดให้ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นความสาคัญ
และเข้ า มาสนั บ สนุ น การด าเนิ น การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนร่ ว มกั บ ภาครั ฐ โดยมี ปั จ จั ย ความส าเร็ จ
ในการขั บ เคลื่ อ นแผน ประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น งบประมาณ การสร้ า งความตระหนั ก การปรั บ ปรุ ง
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การติดตามประเมินผล รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนา
กาลั งคนตามช่ว งวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบและเห็นชอบในหลักการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้
๑. (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
ครอบคลุมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย สามารถนาไปปฏิบัติได้ มีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ (เป็นคนดี มีงานทา
ก้าวทัน โลก) และสอดรั บ กับ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ชาติและปัญหาของชาติในปัจจุบัน แต่พันธกิจและ
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ยังขาดเรื่องการสร้างความเป็น พลเมืองดี ดังนั้น จึงควรเพิ่มพันธกิจและเป้าประสงค์ที่
เน้นการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทยให้ชัดเจน และควรระบุว่ามีแนวทางการ
ดาเนินการอย่างไร รวมถึงกลยุทธ์การดาเนินงานตาม (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนา
กาลังคนตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เน้นเฉพาะในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย
และเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระการทางานอาชีพ แต่ ยังขาดความชัดเจนในเรื่องการพัฒนา

๑๑
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นคนไทย นอกจากนั้นควรมีการบูรณาการเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม คุณค่าความเป็นไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และการมีงานทา
๒. ครูผู้สอนอาจไม่มีความพร้อมในการดาเนินการตามแผนฯ เนื่องจากไม่พร้อมในการปรับตัวให้
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีแนวทางการสื่อสารเพื่อให้ครูผู้ส อน
เข้าใจแผนฯ อย่างชัดเจน โดยประสานงานการผลิตและพัฒนาครู กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และใช้กลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มีศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นเครื่องมือให้ ครูได้เข้าไปศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ครู ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ แต่กระบวนการ
ผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ยังไม่ปรับเปลี่ยน ดังนั้นหากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเรื่ อ งใด ควรสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ข องคณะครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมครูผู้สอนให้ตรงกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้
๔. การนาระบบดิ จิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาทาให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองได้
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงควรสารวจความต้องการของประเทศและความต้องการของผู้เรียนในอนาคต
ซึ่งความต้องการของนั ก เรี ย นตามแผนที่จั ดท าขึ้น อาจไม่ ใช่ การเรี ยนที่เป็ น รูป แบบตามล าดับ ขั้น แต่อ าจ
ออกแบบให้การเรียนรู้เป็นรูปแบบที่เด็กสามารถข้ามไปเรียนในสิ่งที่เด็กต้องการได้ เช่น เด็กที่เรียนนอกระบบ
การศึกษาสามารถนาเครดิต แบงค์เข้ามาในระบบการศึกษาได้ บางวิชาสามารถเรียนออนไลน์ได้ บางสาขา
สามารถเรียนอาชีวศึกษาก่อนแล้วไปศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาได้ หรือเรียนแล้วไปทางานก่อนแล้วกลับมา
เรียนต่อได้ เป็นต้น และควรส่งเสริมการแนะแนวเรื่องอาชีพที่เชื่อมโยงกับตลาดแรงงานและความต้องการของ
เด็กให้ชัดเจน ซึ่งการนาระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาจะทาให้ระบบการศึกษามีความต่อเนื่องมากขึ้น
นอกจากส ารวจความต้องการของผู้เรีย นในวัยเรียนแล้ว ควรส ารวจความต้องการของผู้ สูงอายุ เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากเด็กวัยเรียน จึงควรมีกลยุทธ์หรือแนวทางสาหรับผู้สูงอายุที่สามารถทาให้ผู้สูงอายุ
สามารถมีงานทาที่เหมาะสมกับวัย โดยที่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ และได้รับค่าตอบแทนเพียงพอกับการใช้จ่าย
หลังเกษียณอายุ
๕. ควรมีข้อมูลสะท้อนให้เห็นภาพอาชีพในอนาคตที่ สร้างรายได้สูงจากการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน์ อาทิ e-Sports / Marketing Influencer ที่สามารถสร้างรายได้สูงจากการ Upskill Reskill
ให้มคี วามเข้าใจใน Digital literacy ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง Digital Literacy ให้กับผู้เรียน ควรสร้างภาคี
เครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม
๖. ปัจจุบันอาชีพต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นิยามคาว่า “อาชีพ” ของแต่ละวัยควร
ปรับเปลี่ยนใหม่ และผนวกเข้ากับ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิ ตและพัฒนากาลั งคนตามช่ว งวัย
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เช่น ปฐมวัย อาชีพ หมายถึง สิ่งที่เด็กอยากรู้ อยากเรียน อยากศึกษาค้นคว้าเพื่อหา
ตัว ตนและที่ส าคัญ คื อ มี ความสุ ข และเป็ น พลเมื อ งที่ ดี วัยเรียน/วัยรุ่น อาชีพ หมายถึง การออกแบบชี วิ ต
(Life design) ในที่นี้คือการพึ่งพาตัวเองและการสร้างรายได้ โดยจะต้องทาให้เด็กค้นพบคุณค่าการมีชีวิตอยู่
และสามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชนได้ นอกจากนี้ควรมีการปรับตัวในการสร้างงานอาชีพใหม่ ๆ (Career
adaptability) ด้วยศักยภาพของตนเอง เป็นต้น
๗. (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
ที่จัดทาขึ้น ควรให้สถาบันครอบครัว ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินการ และควรจัดทาคู่มือ
สาหรับครอบครัวเพื่อใช้ในการพัฒนาคนแต่ละช่วงวัย

๑๒
๘. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนากาลังคนตามช่วงวัย โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีงานทาและได้รับค่าแรงขั้นต่า คาว่าค่าแรงขั้นต่าควรมีตัวชี้วัดและกาหนดตามศักยภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ในประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสูงจานวนมาก นอกจากนี้ควรมีการลดหย่อนภาษีให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจาก
การทางานของสู งอายุ เป็น การทางานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่ว ยง่าย เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของประเทศ
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภาพรวมว่า การดาเนิ น การเกี่ย วกับ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับแผนต่าง ๆ จะต้องคานึงถึงปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขี้นในปัจจุบัน และร่วมกันแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหานักเรียนไม่ใส่ชุดนักเรียน ปัญหาเรื่องทรงผมนักเรีย น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิ การได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียนเพื่อดาเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว เรื่องการควบรวมโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้ามาเรียนร่วม
และมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เรื่องอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีแผนดาเนินการ
ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษา จากร้อยละ ๔๕ เป็นร้อยละ ๖๕
และร้อยละ ๗๐ ตามลาดับ ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลและได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ในการดาเนิ น การแล้ ว เรื่ องครู มีการดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาครู เช่น เรื่องวิทยฐานะ
เรื่ องการประเมิน เรื่ องหนี้ สิ น ครู เป็ น ต้น และมีการดาเนินการเรื่องการผลิ ตครูให้ ตรงตามความต้องการ
ของประเทศและเรื่องการพัฒนาครู ให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน
นอกจากนั้น ประเด็นหลักสูตรการศึกษาและการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
อีก ๒-๓ เดือนข้างหน้ า เมื่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ซึ่งการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นการดาเนินงานที่ใช้ความร่วมมือ
จากทุกองคาพยพในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศ
มติ
ที่ประชุมเห็นควรให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปรับ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาเพื่อการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาการศึกษา และให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ แนวคิดการทางานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(OEC POLICY)
นายอานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลัง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาได้วิเคราะห์บทบาทภารกิจ ของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา และได้ ท ราบว่ า ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาท าหน้ า ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมการ ๓ คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสภาการศึ ก ษา คณะกรรมการกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ
และคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้มีความเข้าใจ
ตรงกันในภารกิจต่าง ๆ และได้กาหนดแนวทางการทางานที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) งานปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่จัดทาโดย
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
เป็นประธานฯ) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่ปรับปรุงโดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ
เพื่อการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร

๑๓
เป็นประธานฯ) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) จัดทาโดยคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานฯ) ซึ่งเลขาธิการสภาการศึกษาได้
ปรึกษาหารือกับประธานฯ ทั้ง ๓ คณะ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของแต่ละเรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา สาหรับให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไปขับเคลื่อนต่อไป
๒) งานกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึ ก ษา
วิเคราะห์ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งกฎหมายที่เป็นกฎหมายหลัก คือ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และกฎหมายลาดับรองที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือกฎหมายที่ต้องจัดทาขึ้นใหม่
เพราะกฎหมายเป็ น เครื่ องมือในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ ๓) งานวิจัย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีงานวิจัยที่เป็นเรื่องที่ดีในจานวนมาก แต่ยังไม่ได้นาสู่การปฏิบัติ และจะเร่ง
ให้ มี ก ารน าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ ม ากขึ้ น ๔) งานนโยบาย ได้ แ ก่ การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการศึกษายกกาลังสอง (ปลดล็อก ปรับเปลี่ ยน เปิดกว้าง) และงาน
นโยบายสาคัญในภารกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่ งานนโยบายที่เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ การกาหนดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย แผนการศึกษาแห่งชาติ เครดิตแบงค์ และจะนาเสนอภารกิจทั้งหมดในการประชุมทางวิชาการเพื่อ
จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายทางการศึกษา (OEC Symposium) จึงขอนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา
เพื่อโปรดรับทราบแนวคิดการทางานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้มีการปฏิรูป
ประเทศด้ า นต่ า ง ๆ ส าหรั บ ด้ า นการศึ ก ษาได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา (กอปศ.) ซึง่ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... พระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การแต่งตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาค และจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แล้ ว เสร็ จ คณะกรรมการปฏิรู ป ประเทศด้านการศึกษาชุดปัจจุบัน ได้ดาเนินการต่อและขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน โดยใน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุงเดือน
กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษา ยกระดับ คุณภาพการศึกษา
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ได้กาหนดให้มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (5 Big Rock) ได้แก่ ๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดั บ ปฐมวั ย ๒) การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ เพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้าง
งานและสร้างงาน ๕) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การดาเนินการมีสิ่งสนับสนุนหรื อ
ผลักดันให้เกิดการปฏิรูป ๒ เรื่อง คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และ Big Data ด้านการศึกษา
ที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจด้านนโยบายได้อย่างแม่นยา นอกจากนั้นในแต่ละวัตถุประสงค์ได้กาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไว้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑) เด็กและเยาวชน มีกิจกรรมเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่
มีระบบ Big Data ที่สนับสนุนและช่วยเหลือให้เด็กเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย มีการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย
เป็นรายบุคคล และผู้สาเร็จอาชีวศึกษา/อุดมศึกษามีความสามารถในการแข่งขันสูงพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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๒) ครู/อาจารย์ มีกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ มีรูปแบบกระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู
ที่มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน
๓) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ มีหลักสูตรการผลิตครู
ตรงตามความต้ อ งการของสาขาวิ ช าและพื้ น ที่ ปรั บ กระบวนการประเมิ น ให้ มี ค วามหลากหลาย
สถาบันอุดมศึกษายกระดับคุณภาพงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน
มีกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาด
เล็กอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก และมี Digital Life-Long Learning Platform ที่สนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนด เป็นกิจกรรมที่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับการกาหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ได้กาหนด
เป็นผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
นายไกรยส ภัทราวาส นาเสนอข้อมู ลเพิ่มเติมดังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะมีจานวน
ประชากรผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรในประเทศ และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ ในอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เด็กเยาวชนจะต้องอยู่ในระบบการศึกษาและพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพื่อให้
เป็นกาลังสาคัญของประเทศในอนาคต ดังนั้น จึงต้องมีกิจกรรมการปฏิรูปที่ ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาที่เริ่มตั้งแต่ปฐมวัย โดยเป็นการดาเนินการแบบบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่ส มบูรณ์ ตัวอย่างการ
กาหนดตัวชี้วัด เช่น อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ในระดับก่อนวัยเรียน ≥ ๘๐ ระดับ
ประถมศึกษา ≥ ๙๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ≥ ๙๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ≥ ๗๐ และระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่า ≥ ๓๕ สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ไม่เกินร้อยละ ๕
เป็ น ต้น ซึ่งการกาหนดตัว ชี้วัดดังกล่ าวจะนาไปสู่ การบูรณาการเรื่อง Big Data ที่มีความสั มพันธ์กับหลาย
หน่วยงาน ตั้งแต่ข้อมูลแรกเกิด ข้อมูลการฉีดวัคซีน (สมุดสีชมพู) ของกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมต่อไปยังข้อมูล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล จนถึงกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การบูรณาการโดยการใช้เลขประจาตัวประชาชน
๑๓ หลักตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทาให้เด็กทุกคนอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลภาครัฐและจะทาให้ไม่มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา นอกจากนั้นยังได้กาหนดตัวชี้วัดการพัฒนา
เครื่องมือสารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับปฐมศึกษา ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและการ
รายงานข้อมูลทุก ๓ ปี สาหรับขั้นตอนการปฏิรูปจะมีการสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และ
การแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา การสนับสนุนกลไกการดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่และการติดตามความคืบหน้าทุก ๖ เดือน ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีกรรมการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสามารถบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปนี้ได้ สาหรับการบูรณาการฐานข้อมูล ได้มีการประสานกันระหว่างสานักงานกลาง
ทะเบียนราษฎร์ (สทร.) และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่พบว่ามีปัญหาคือ ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์จะมีการปรับปรุงข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนมกราคม แต่ปีการศึกษาเริ่มเดือนพฤษภาคม ทาให้
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตามควรมีการทาเป็น War room ในการติดตาม โดยใช้เลขประจาตัวประชาชน
๑๓ หลักตั้งแต่แรกเกิดจากระบบสุขภาพเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อเนื่องไปยังระบบการพัฒนาแรงงาน ซึ่งหาก
ประเทศไทยมีระบบการบูรณาการข้อมูลในเชิงรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่องจะทาให้ Big Rock ในกิจกรรมนี้
สาเร็จได้
รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ปัญหาการผลิตครูในปัจจุบันมี
หลายประการ เช่น ปัญหาการผลิตเกินจานวนเนื่องจากประเทศไทยมีสถาบันผลิตครูจานวน ๑๒๗ สถาบัน
ผลิตครูปีละ ๖๐,๐๐๐ คน แต่มีอัตราบรรจุครูได้เพียงปีละ ๒๐,๐๐๐ คน หรือมาตรฐานของกระบวนการรับเข้าเรียน

๑๕
แตกต่างกันในแต่ละสถาบันการศึกษา ทาให้มี ความแตกต่างในศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าสู่สถาบันการศึกษา
(Input) ที่ต่างกัน ถึงแม้จะมีกระบวนการผลิต (Process) ที่ดี แต่ผลผลิต (Output) ที่ได้อาจจะมีความแตกต่างกัน
หรือปัญหาการขาดคุณลักษณะของความเป็นครูภายหลังการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อวัดแววความเป็นครู หรือ
คุณภาพของครู พี่เลี้ ย งที่นั กศึกษาเข้า ไปฝึ กสอน เป็นต้น อีกทั้ง ปัญหาของโลกยุคใหม่สั งคมใหม่ก่ อให้ เ กิ ด
Disruption หลายประการ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูให้ทันกับโลก
ในยุคปัจจุบัน โดยในกิจกรรมการปฏิรูปที่ ๓ การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ น าเสนอแนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ มี ง านวิ จั ย รองรั บ ทั้ ง งานวิ จั ย ของส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา งานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยของต่างประเทศ แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนา
ครู และบุ คลากรทางการศึกษา ประการแรกคือ กระบวนการคัดเลื อกนักเรียนที่เข้ามาเรียนครู นอกจาก
การสอบวิชาสามัญแล้วจะต้องมีการทดสอบคุณลักษณะความเป็นครู เพิ่มเติมด้วย ประการที่สองคือ หลักสูตร
การผลิตครูจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะหลักสูตรสมัยใหม่ที่เน้นในเรื่อง Coding และ
เรื่ อง STEM Education นอกจากนั้ น จะต้องคานึงถึง แต่ล ะพื้นที่ว่าขาดแคลนครูด้านใด ประการที่ส ามคือ
การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนหลากหลายมิติที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก ประการที่สี่คือ
การจัดการเรียนรู้จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมของคนที่จะเป็นครู และการมีหอพักสาหรับ
นักศึกษาครูเป็นการเฉพาะ เนื่องจากนักศึกษาครูจะต้องมีการฝึกการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น รวมถึงการเป็น
ครูจะต้องมีคุณลักษณะความเป็นครูในทุกสถานที่ ประการที่ห้าคือ มีมาตรฐานสถาบันและการพัฒนาอาจารย์
และผู้บริหาร ประการที่หกคือ มีระบบการนิเทศครูใหม่ที่เป็นเครือข่ายของสภาคณบดีคร ุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
แห่ ง ประเทศไทย ตั ว อย่ า งเช่ น หากนิ สิ ต ครู ข องจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งไปฝึ ก ส อน ใน
สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จะมี ก ารมอบหมายดู แ ลเรื่ อ งการฝึ ก สอนให้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น โดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันผลิตครูจะเน้น
กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอนที่ห ลากหลายและให้ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง
ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะครูได้ดีที่ สุด ดังนั้นหลักสูตรครูจะต้องฝึกสอนในสถานศึกษาทุกชั้นปี
ตั้งแต่การเรียนในชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขอนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรด
รับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ไว้ในร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้สอดรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อให้การ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสร้างเสริมให้คนไทยเป็นคนไทยที่รักประเทศไทย
๒. ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคตที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อาทิ e-Sports หรืออาชีพที่เกี่ยวกับ Start Up เป็นต้น
ซึ่ ง การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น หน้ า ที่ ข องภาครั ฐ หรื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเท่ านั้น
แต่อาจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาร่วมสร้างแพลตฟอร์มในลักษณะของ English Communication ได้
๓. (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้กาหนดให้มีการสร้างระบบการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา/
เสนอความเห็น/ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายคณะ อาจทาให้มี
ภารกิจ ที่ซ้าซ้ อ นกัน ดังนั้ น อาจจั ด ให้ มี ก ารประชุ มร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการแต่ล ะชุ ด เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ
การดาเนินงานที่ไม่ทับซ้อนกันหรือบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน
๔. วัตถุป ระสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้กาหนดให้ มี การลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษา โดยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖
มีเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาได้คือ กระทรวงศึกษาธิการมี กศน.ตาบล ทั่วทั้งประเทศ และสามารถมอบหมายให้
เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ติดตามเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาได้ นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีกฎหมายว่าด้วย
การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ (พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. ๒๕๔๕) ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารบั ง คั บ ใช้
อย่างจริงจัง เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กไทย
๕. การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาคณะที่ ๖ ด้านการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ได้ดาเนินการผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้าน
การศึกษาของประเทศ ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา จากการอ้างอิงจากเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้สามารถใช้ในการวางแผน
พัฒนาการศึกษา และนาข้อมูลไปขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาต้นแบบการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลรายบุคคล ได้แก่ ๑) ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ๒) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การวางแผน
การผลิตครูใน ๕ ปีข้างหน้าที่จะมีครูเกษียณอายุราชการประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน เป็นครูสาขาใด จานวนเท่าใด
และต้องผลิตครูสาขาใดเพิ่ม เป็นต้น และ ๓) ข้อมูลสถานศึกษา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๓ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นายอานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ ๓ ในประเด็นที่ ๑๑ ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล รวมถึงนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นเพื่อให้ภาพรวมการขับเคลื่ อนภารกิจเกิดผลสั มฤทธิ์ และผลักดันให้ก ารจัด
การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ ก าหนดนโนบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นโยบาย ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ปลดล็ อก
ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากาลังคน โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอม
รวมภารกิจและบุคลากร ๒) ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่ง
ให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) ปลดล็ อก ปรั บ เปลี่ ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุ ผ ลตามนโยบาย
การศึกษายกกาลังสอง และจุดเน้น ๖ ประการ ได้แก่ ๑) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์
๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) การสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ๔) การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้ างเสริ มคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อม ๕) การพัฒ นาการศึกษาเพื่อความมั่นคง และ
๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ จึงขอนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการสภาการศึกษาได้รับทราบว่า
กระทรวงศึกษาธิการมี นโยบายและจุ ดเน้น การดาเนินงานที่สอดคล้อง และคณะกรรมการสภาการศึกษา
สามารถนาไปกาหนดเป็นแนวทางการดาเนินงานต่อไปได้
มติ
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๕.๔ จุดเน้นร่วมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
นายอานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั บ ประธานคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษา
๖ คณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการดาเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการสภาการศึกษาภายใน
ก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ของคณะกรรมการสภาการศึ ก ษา และร่ ว มกั น ก าหนดจุ ด เน้ น ร่ ว ม

๑๗
การดาเนิ น งาน เพื่อให้ มีความสอดคล้ องเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถผลั กดันให้มีข้อเสนอ
เชิงนโยบายของสภาการศึกษาที่ส ามารถนาไปสู่ การปฏิบัติ ได้อย่ างมีประสิ ทธิผ ล ผลการประชุมดังกล่ า ว
ได้ มี ข้ อ สรุ ป ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาทั้ ง ๖ คณะ มี จุ ด เน้ น ร่ ว มการด าเนิ น งานร่ ว มกั น เรื่ อ ง
Digital Transformation ใน ๓ ประเด็ น คื อ ๑) Big Data ด้ า นการศึ ก ษา ๒) Digital Literacy และ
๓) Platform การเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคณะจะนาจุดเน้นร่ว มไป
ดาเนินการภายใต้อานาจหน้าที่ของแต่ละคณะ และหากมีประเด็นอื่นที่สาคัญ สามารถดาเนินการได้โดยกาหนด
เป็ น จุ ด เน้ น รองในการด าเนิ น งาน เช่ น การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เป็ น ต้ น จึ ง ขอน าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
สภาการศึ ก ษาเพื่ อ โปรดรั บ ทราบจุ ด เน้ น ร่ ว มการด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ประเด็นสาคัญเร่ งด่ว นคือเรื่อง Big Data ด้านการศึกษา อาจมีการดาเนินการทับซ้ อ นกัน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ หรือในแต่ละคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ดังนั้นจึงต้องปรึกษาหารือร่วมกัน
เกีย่ วกับข้อมูลต่าง ๆ และกาหนดเป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๒-๓ เดือนข้างหน้า
๒. ข้อมูลผลการสอบ O-NET เป็นข้อมูล Big Data ด้านการศึกษาที่สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนได้ตั้งแต่ระดับรายบุคคล รายสถานศึกษา รายจังหวัด ทาให้สามารถแจกแจง จัดลาดับ และทาให้ทราบ
ได้ว่ามีความเหลื่อมล้า ณ สถานที่ใดอย่างไรบ้าง และรัฐควรจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไร นอกจากนั้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ทาให้ทราบเกี่ยวกับสภาพครอบครัวและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญที่สามารถนามาวิเคราะห์ ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าได้
เช่ น กั น แต่ สิ่ ง ส าคั ญ คื อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จ าเป็ น ต้ อ งมี ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๒ ด้านการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาได้อยู่ระหว่าง
การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ นอกจากนั้นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการมีเครื่องมือหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เฉพาะสาหรับการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม
Ms-Excel มีข้อจากัดในการนามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๕ ความก้าวหน้าการดาเนินงานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๓ ด้านการปฏิรูป
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๓
ด้านการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๓ ได้มองภาพองค์รวม
ของการดาเนินงานที่ประกอบด้วย การผลิตและพัฒนาครู รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ให้มีคุณภาพ โดยในเบื้องต้นได้กาหนด Pain Point ของการดาเนินงานเกี่ยวกับกลไก
ระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาครู ได้แก่ การคัดเลือกคนมาเรียนครู การผลิตครู การคัดกรองครู การส่งครู
เข้าสู่การปฏิบัติงาน การพัฒนาครู วิทยฐานะครู และการปฏิบัติงานของครู และมีข้อเสนอที่ต้องดาเนินการ
ได้แก่ การมีฐานข้อมูลครูทั้งประเทศ การมีคณะกรรมการนโยบายการผลิตและพัฒนาครู การปฏิรูปหลักสูตร
การผลิตครู การตรวจประเมินคุณภาพการผลิตครูอย่างแท้จริง การวางระบบการพัฒนาครู และการวางระบบ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง เป็นต้น

๑๘
โดยสรุปคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๓ มีข้อเสนอที่เป็นจุดเน้นการดาเนินงาน
เกี่ยวกับกลไกระบบการผลิตและพัฒนาครู ได้แก่ ๑) การมีระบบฐานข้อมูล ครูทั้งประเทศ และ ๒) การมี
คณะกรรมการนโยบายผลิตและพัฒนาครู ที่ทาหน้าที่วางนโยบายและกากับติดตาม นอกจากนั้นจะจัด Forum
เพื่อเป็นเวทีรับฟังเสียงจากครูผู้ปฏิบัติจริงในหน้างาน ทั้ง ครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและครูในเมือง ครูที่อยู่ใน
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ครูที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน และรับฟังเสียงครูเกี่ยวกับบริบทการเรียนการสอน
ในยุคดิจิทัล จึงขอนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๓ ด้านการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
มติ
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๕.๖ ความก้าวหน้าการดาเนินงานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๔ ด้านการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
รองศาสตราจารย์ จุ ล นี เทียนไทย ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๔
ด้านการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ นาเสนอให้ที่ประชุม
ทราบว่า คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๔ มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายในภาพกว้าง แต่เนื่องจาก
มีระยะเวลาการดาเนินงานจากัด จึง มีแนวคิดการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรู ปการจัดการเรียนการสอนในยุค
ดิจิทัล ซึ่งสิ่งสาคัญของการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลคือ การเรียนรู้ตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาจนถึงวาระสุ ด ท้าย
ของชี วิ ต ดั ง นั้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง ต้ อ งพั ฒ นาให้ เ ป็ น ผู้ ที่ รู้ เท่ า ทั น ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy)
ด้วยทักษะขั้นพื้นฐาน ๗ ประการ ได้แก่ Accessing Searching Evaluating Learning and Using Creating
Sharing และ Protecting โดยในแต่ละช่วงวัยอาจมีการพัฒนา Digital Literacy ที่แตกต่างกัน หากการศึกษา
สามารถพัฒนาในจุดนี้ได้ จะทาให้ประเทศไทยมีพลเมืองที่มีค วามรู้เท่าทันดิจิทัล และสามารถพัฒนาให้เป็น
Digital Worker ได้ หรื อ อาจน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเป็ น Digital Leader ได้ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึกษา
คณะที่ ๔ ได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อนาร่ องการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นาไปสู่การผลิตและ
พัฒ นากาลั งคนคุณภาพ และขอให้ นายวณิช ย์ อ่ว มศรี ประธานคณะทางานจัดทาข้อ เสนอเชิ งนโยบาย
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นผู้นาเสนอเกี่ยวกับการจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษา
นายวณิช ย์ อ่ว มศรี ประธานคณะทางานจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษา นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทางานฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาความเหมาะสมในการดาเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้น และลงความเห็นว่า การจัดการศึกษานอกระบบ
แบบสะสมหน่ ว ยกิ ต ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รระยะสั้ น มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากใช้ ร ะยะเวลาในการ
ดาเนินการน้อยกว่าหลักสูตรปกติ อีกทั้งยังสามารถนาไปปรับใช้และบูรณาการในหลักสูตรปกติได้ การพัฒนา
จะยึดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัลในแต่ละระดับที่เชื่อมโยงกับคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์สมรรถนะ โดยนามาตรฐาน
สมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเกณฑ์การพิจารณาว่า Digital Citizen / Digital Workers / Digital
Leaders ควรมีสมรรถนะอย่างไร ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาชุดการเรียนรู้ โดยอาจจัดทาเป็นรูปแบบของ Module
หรือ Package Learning เพื่อจัดทาเป็นเรื่อง/สาขาวิชา/เกม/กิจกรรม ที่เรียงลาดับความยากง่าย ขั้นตอนที่ ๓
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดทาเป็นชุดการเรียนรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น Short Course Training

๑๙
หรื อ เป็ น On the job Training หรื อ การเรี ย นรู้ แ บบ On-line/Off-line หรื อ จั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ชุดการเรียนรู้ เช่น การแข่งขันหรือการประกวดที่เน้นเรื่อง Digital เป็นต้น ขั้นตอนที่ ๔ การทดสอบประเมินผล
ผู้ เ รี ย นตามเกณฑ์ ส มรรถนะแต่ ล ะระดั บ ที่ ก าหนด ทั้ ง นี้ ห ากสถานประกอบการเข้ า มาร่ ว มบู ร ณาการ
กับสถานศึกษาจะทาให้โครงการนี้ประสบความสาเร็จด้วยความราบรื่น อีกทั้งหากสถานศึกษามีชุดการเรียนรู้
สาเร็จรูปที่หลากหลายอยู่แล้วจะทาให้โครงการนี้เริ่มดาเนินการได้ทันที สาหรับตารางเวลาการปฏิบัติงาน
ได้กาหนดไว้ ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์สมรรถนะดาเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาชุดการเรียนรู้ ดาเนินการในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขั้นตอนที่ ๓
การจั ดการเรี ย นรู้ ด้ว ยรู ป แบบที่ ห ลากหลายด าเนิน การในเดื อนมิ ถุน ายน – กันยายน ๒๕๖๔ และมี ก าร
ประเมิ น ผลผู้ เ รี ย นในขั้ น ตอนที่ ๔ เดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน ๒๕๖๔ ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นหรื อ ประชาชนที่ ผ่ า น
การทดสอบหลักสูตรสามารถสะสมหน่วยกิตและนาไปเทียบโอนได้ในอนาคต
จึงขอนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน
คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษา คณะที่ ๔ ด้ า นการปฏิ รู ป การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในปั จ จุ บั น โลกมีการเปลี่ ยนแปลงทางดิจิทัล อย่างรวดเร็ว ทาให้ รูปแบบการเรียนการสอน
ต้องปรับเปลี่ยนตาม ผู้เรียนสามารถสืบค้นองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้จากอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการพัฒนาคนในชาติให้
เป็นผู้ที่รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) หรือการสร้างคนเพื่อให้เป็น Digital Workers / Digital Leaders
จะต้องพัฒนาครู ไม่เฉพาะแต่การพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในศาสตร์เพิ่มขึ้น แต่ต้องพัฒนาครูเพื่อให้
ครูเป็นผู้อานวยการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล หากสามารถพัฒนาในส่วนนี้ได้จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เ ข้าถึง
Pain Point ได้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๗ ความก้าวหน้าการดาเนินงานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๖ ด้านการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๖ ด้านการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล มอบหมายให้ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว
และนายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย นาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว ประธานคณะทางานพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิ ทัล
ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๖ นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการ “คนไทยแชร์ Super Ideas...
ผ่าน Social Media เพื่อพลิกโฉมการศึกษาชาติ ” เป็นความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
คณะที่ ๖ กับ คณะที่ ๓ และ คณะที่ ๔ ไอเดียของโครงการมีที่มาจากการมองการศึกษาในเชิงบวก จึงเป็นที่มา
ของคาว่า Education is Possible (ED’s Possible) โดยคณะทางานได้ ส ร้าง Platform การเรียนรู้ที่ชื่อว่า
insKru เพื่อเป็นพื้นที่ในการแชร์ไอเดีย เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู และเป็นพื้นที่ให้วัยรุ่น/วัยเรียน
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยคณะทางานคาดหวังว่า Platform ที่สร้างขึ้น จะเป็นพื้นที่ให้ทุกคนสามารถ
ส่งวิธีการจัด การเรียนการสอนที่เป็นคลิปวิดีโอสั้น ๆ แต่สามารถฝังเข้าไปในใจเด็กได้ หรือเรียกว่า TikTok
ทางการศึกษา โดย Mascot ของโครงการคือแมว ๒ ตัว ชื่อว่า แมวมอง และ แมวมี โดยความหมายของ
แมวมองคือ มองหาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ ส่วนแมวมี คือ ใครมีไอเดียดี ๆ ให้นามาแชร์ให้ผู้อื่นได้รับรู้ สาหรับ Concept
ของโครงการจะเน้ น เรื่ องมาตรฐานการศึก ษาของชาติ ซึ่งเน้นเรื่อง Soft Skill เป้าหมายของโครงการคื อ
การรวบรวมไอเดียการสอนให้ได้ ๑,๐๐๐ ไอเดีย ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

๒๐
โดยโครงการนี้เป็นโครงการนาร่อง มีระยะเวลาการดาเนินการ ๑๐ เดือน ระยะที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน
ถึงธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นการเตรียมการเพื่อให้ได้ต้นแบบที่เป็นไอเดียที่ดี จานวน ๕๐ ไอเดีย และให้ครูกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มนาร่อง ซึ่งมีวิธีจูงใจให้คนเข้ามาใช้ Platform โดยการสร้าง Campaign แมวมอง คือให้ผู้เข้าชมร่วมกัน
เป็นแมวมอง โดยผู้ที่เป็นแมวมองจะได้มอบของขวัญให้กับคนที่ทาให้เราได้เรียนรู้ และได้ Spotlight สิ่งดี ๆ
ของการศึกษา ส่วนผู้ที่ทาหน้าที่เป็นแมวมีจะได้ รับการมองเห็น และได้ส่งต่อโอกาสให้เด็กคนอื่น ๆ ได้เรียนรู้
โดยมีกาหนดการเปิดตัวโครงการในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ในการดาเนินงานตามกรอบระยะเวลาในช่วงต่อไป
มีเป้าหมายคือ ครูต้นแบบ ๕๐ คน จะต้องเข้าใจเรื่องมาตรฐานการศึกษาอย่างลึกซึ้ง มีไอเดียที่แชร์เข้ามา
มากกว่า ๑,๐๐๐ ไอเดีย และมีไอเดียที่ ได้รับความนิยม (ไอเดียที่ wow) ประมาณ ๑๐๐ ไอเดีย มีคนเข้าชม
Platform อย่างน้อย ๒๕๐,๐๐๐ คน มีคนนาไอเดียไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๕,๐๐๐ คน และมีเป้าหมาย
ในการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
นายแพทย์ ชั ย เลิ ศ พิ ชิ ต พรชั ย ประธานคณะท างานขั บ เคลื่ อ น Big Data ด้ า นการศึ ก ษา
ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๖ นาเสนอ Dashboard ข้อมูลสาคัญด้านการศึกษา ในรูปแบบคลิป
วิดีโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงตัวอย่างการสังเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับความร่วมมือจาก
กระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่นาเสนอเป็นข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖๒ จาแนกตามตัวชี้วัด
๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ครู ๒) นักเรียน ๓) อัตราส่วนนักเรียนต่อครู และ ๔) สถานศึกษา
ด้านข้อมูลครู คณะทางานตั้งคาถาม ๔ ข้อ เพื่อให้แสดงผลในรูปแบบของ Dashboard ได้แก่
๑) ครู ทั้งประเทศมีการกระจายตัวอย่ างไร ๒) ครู ที่เกษียณในระยะเวลา ๕-๑๐ ปีข้างหน้า มีจานวนกี่คน
เพื่อเตรียมอัตราครูให้เพียงพอกับความต้องการ ๓) ครูผู้สอนมีวุฒิทางครูหรือไม่ และ ๔) ครูสอนตรงสาขา
หรือไม่ ตอบคาถามข้อ ๑ ครูทั้งประเทศมีการกระจายตัวอย่างไร Dashboard จะแสดงกราฟและใช้สีแสดงการ
กระจายตัว ทาให้เห็นการกระจายตัวของครู ในแต่ละภูมิภาค และพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนครู
มากที่สุด ตอบคาถามข้อที่ ๒ Dashboard จะแบ่งจานวนครูตามช่วงอายุ และพบว่า ครูที่มีอายุ ๕๑-๕๕ ปี
มีจานวน ๓๘,๓๐๖ คน อายุ ๕๐-๖๐ ปี มีจานวน ๗๓,๖๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๑,๙๔๑ คน แสดงถึงจานวนครู
ที่จ ะเกษีย ณในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้ า โดยในปีที่ผ่ านมามี ครูที่มีอายุ ๖๐ ปี และเกษียณอายุราชการ จานวน
๑๙,๔๓๑ คน จากข้อมูล ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปเตรียมการเพื่อรองรับ สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจากจานวนครูที่เกษียณอายุราชการ ตอบคาถามข้อ ๓ ครูผู้สอนมีวุฒิทางครูหรือไม่ พบว่า จานวนครูที่
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพร้อยละ ๑.๙ คิดเป็นจานวน ๘,๕๑๗ คน เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
พัฒนาครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตอบคาถามข้อ ๔ ครูสอนตรงสาขาหรือไม่
จากข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุสาขาร้อยละ ๘๖.๑ แสดงให้เห็นว่ามีความจาเป็นต้องมีระบบข้อมูลครู
เพื่อให้สามารถนามาจาแนกและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ด้านข้อมูลนักเรียน คณะทางานตั้ งคาถาม ๒ ข้อคือ ๑) นักเรียนมีการกระจายตัวตามภูมิภาค
อย่างไร เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ และ ๒) อัตราการเข้าเรียนของเด็กในแต่ละช่วงชั้นเป็น
อย่างไร เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเด็กที่เข้าเรียนตามวัย ตอบคาถามข้อ ๑ นักเรียนมีการกระจายตัว
ตามภูมิภาคอย่างไร ข้อมูลจาก Dashboard พบว่า การกระจายตัวของนักเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ สอดคล้อง
กับการกระจายตัวของครู โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี การกระจายตัวของนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ
ภาคกลาง ตามลาดับ ตอบคาถามข้อ ๒ อัตราการเข้าเรียนของเด็กในแต่ล ะช่ว งชั้นเป็นอย่างไร ปัจจุบันมี
นักเรียนทั่วประเทศ จานวน ๑๒.๖ ล้านคน (อัตราการเข้าเรียนของเด็กในแต่ละช่วงชั้น คานวณจากจานวนเด็ก
นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หารด้วย จานวนเด็กในช่วงอายุที่กาหนดจากกระทรวงมหาดไทย คูณด้วย
๑๐๐) การวิเคราะห์ข้อมูลมีปัญหาเนื่องจากขาดข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ครบถ้วนสมบูรณ์และ

๒๑
ไม่ซ้าซ้อน จึงทาให้ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีเด็กที่ไม่ได้เข้า เรียนจานวนมาก และไม่สามารถติดตามข้ อ มูล
ของเด็กได้
ด้านอัตราส่วนนักเรียนต่อครูในแต่ละช่วงชั้น จากข้อมูล พบว่า อัตราส่วนนักเรียนต่อครูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ๒๗ ต่อ ๑ ส่วนในระดับ ปวช. ๑-๓ คือ ๑๓๗ ต่อ ๑ ซึ่งพบว่าจานวนนักเรียนมาก
เกิน ไปเมื่อเทีย บกับ จ านวนครู ทาให้ มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้
ของนักเรียน
ด้ า นจ านวนสถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล จาก Dashboard พบว่ า ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี จ านวน
สถานศึกษามากที่สุด
ในล าดั บ ต่ อ ไป คณะท างานจะด าเนิ น การดั ง นี้ ๑) รวบรวมข้ อ มู ล เลขประจ าตั ว ประชาชน
๑๓ หลัก ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ๒) รวบรวมข้อมูลนักเรียนย้อนหลังเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียน
เช่น อัตราการออกกลางคัน อัตราการซ้าชั้น อัตราการย้ายถิ่น อัตราการย้ายโรงเรียน เป็นต้น ๓) เชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
จึ งขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๖ ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๘ ข้อเสนอเชิงนโยบายรูปแบบและแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครั ฐและ
เอกชนในการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของครูอาชีวศึกษา
นายกวิน เสือสกุล ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นความสาคัญของนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องการพัฒนาครูอาชีวให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถมีศักยภาพสูงในทางปฏิบัติ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ผลิตกาลังคนคุณภาพ
จึงได้ดาเนินการโครงการศึกษาวิจัยรู ปแบบและแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการพั ฒ นาสมรรถนะและความเชี่ย วชาญของครู อ าชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาครูอ าชีว ศึ ก ษาร่ ว มกับ
ภาคประกอบการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน โดยดาเนินการนาร่องใน ๕ สาขาอาชีพ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ก่อสร้างยานยนต์และชิ้นส่วน พลังงาน เครื่องยนเล็กอเนกประสงค์ ก่ อสร้าง และแม่พิมพ์ การดาเนินการ
มีการถอดบทเรียนจากการติดตามและประเมินผลโครงการส่งครูอาชีวร่วมฝึกอบรมในสถานประกอบการ
การถอดบทเรี ย นการฝึ ก อบรมครู อ าชี ว ศึ ก ษาในสถานประกอบการจากกรณี ศึ ก ษาในต่ า งประเทศ
การถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นได้จัดทา
รายงานรู ป แบบและแนวทางการสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนในการพั ฒ นาสมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญของครูอาชีวศึกษา ซึ่งได้ผลิตและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สาหรับผลการ
ดาเนินการโครงการ พบว่า ครูพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมทาให้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะที่ทันสมัย
และสถานประกอบการยิ น ดีให้ ความร่ ว มมือ ในการฝึ กอบรมครู เนื่องจากส่ งผลต่อการมีกาลั งคนคุณภาพ
ในอนาคต

๒๒
ส าหรั บ ข้อเสนอเชิงนโยบายรูปแบบและแนวทางการสร้างความร่ว มมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของครูอาชีวศึกษา ได้แก่ ๑) ครูอาชีวศึกษา จัดทา
แผนการพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรม ๒) สถานศึกษา สร้างความร่วมมือกับเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง ๓) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ๔) คุรุสภา ปรับเพิ่มเกณฑ์การขอ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพครูในเรื่องสมรรถนะที่ตรงกับมาตรฐานอาชีพมากขึ้น ๕) สานักงาน กคศ. พัฒนา
ความก้าวหน้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา ๖) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนดให้การพัฒนาสมรรถนะครูเป็นนโยบายสาคัญและร่วมกับ อ.กรอ.อศ. จัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู
อาชีวะ ๗) สถานประกอบการ ร่วมวางแผนการฝึกอบรมประสบการณ์ครู ๘) อ.กรอ.อศ. ส่งเสริมและดูแลครู
อาชีวศึกษาให้พัฒนาตามแผนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบ
ข้อเสนอเชิงนโยบายรู ป แบบและแนวทางการสร้างความร่ว มมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการพั ฒ นา
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญของครูอาชีวศึกษา
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- การอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะให้กับครูอาชีวเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรมีครูผู้สอน
ทดแทนชั่วคราวในระหว่างที่ครูไปเข้ารับการอบรม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๙ ความเคลื่อนไหวการดาเนินงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
นายกวิน เสือสกุล ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา น าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยได้จัดทาแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 – 2565
และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และภายหลังจากแผนขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 – 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จานวน ๔ คณะ
เพื่อทาหน้ าที่ขั บ เคลื่ อนการดาเนิ น งานกรอบคุ ณวุฒิ แห่ งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุล าคม ๒๕๖๓ และในวั น ที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะได้ประชุมปรึกษาหารือและรับนโยบายการดาเนินงาน
จากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิก ารที่ ป ระสงค์ ใ ห้ ก ารขั บ เคลื่ อ นกรอบคุ ณ วุฒิ แห่ ง ชาติ ส ามารถนาสู่
การปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเปิดตัวกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอย่างเป็น
ทางการและเชิญประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ มนตรี)
เป็ น ประธานเปิ ด งาน จึ ง ขอเสนอต่ อ คณะกรรมการสภาการศึ ก ษาเพื่ อ โปรดรั บ ทราบความเคลื่ อ นไหว
การดาเนินงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๑๐ ความเคลื่อนไหวการดาเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์ ผู้อานวยการสานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา นาเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
มีผ ล บัง คับ ใ ช้ต า ม ก ฎ ห ม า ย ตั ้ง แ ต่ว ัน ที ่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และในมาตรา ๙ ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ องค์ป ระกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้ว ย กรรมการโดยตาแหน่ง ๘ คน ได้แก่

๒๓
๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๕) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๖) นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ๗) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
และ ๘) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จาก ๘ สาขา จานวน ๘ คน คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอานาจดังนี้ ๑) การจัดทานโยบายระดับชาติด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒) อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานประจาปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐ มนตรี
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ๔) เสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ที่จาเป็น ๕) บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ๖) กาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๗) กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ๘) กาหนดสมรรถนะและตัวชี้วัด
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ๙) ติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ ๑๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๑๑) ส่งเสริมให้
ผู้ดูแลเด็กและครูอาจารย์สามารถดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ และ ๑๒) ประสานงานให้ข้อมูล
แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในส่วนของความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาส
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีการประชุม จานวน ๓ ครั้ง
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีสาระสาคัญคือ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผล
การดาเนิ น งานของคณะกรรมการพัฒ นาเด็ กปฐมวั ยแห่ งชาติ (ก.พ.ป.ชุดเดิม) รวมถึงผลการดาเนิ น งาน
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อาทิ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา และมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมิตเห็นชอบให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ นอกจากนั้น
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ขึ้น ๒ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทา
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนมีระยะเวลาดาเนินการ ๑ เดือน และ ๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ติดตามผลกระทบเด็กปฐมวัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ
ได้กาหนดแนวทางการป้ องกันโรคดังกล่าวในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีสาระสาคัญคือ คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้ปรับ
ช่วงเวลาของแผนที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และกาหนดระยะเวลาแผนเป็น
แผน ๕ ปี แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) การจัดการและการให้บริการแก่
เด็กปฐมวัย ๒) การพัฒ นาและสร้ างความเข้มแข็งให้ กับสถาบันครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๓) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๔) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการ
สารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนาไปใช้ประโยชน์ ๕) การจัดทาและปรับปรุงกฎหมาย ๖) การวิจัยพัฒนาและ
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ และ ๗) การบริ ห ารจั ด การและสร้า งกลไกประสานการดาเนิน งานและการติด ตาม
ประเมิน ผล นอกจากนั้ น ได้ให้ ความเห็ นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการพัฒ นา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีสาระสาคัญคือ
คณะกรรมการฯ รับทราบการแก้ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนการเสนอแผนระดับที่ ๓ นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๖ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาและจัดการความรู้ด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๒๔
และคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบความเคลื่อนไหวการดาเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กาหนดการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป
ฝ่ายเลขานุการเสนอให้มีการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
มติ
ที่ประชุมกาหนดวันประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐
เลิกประชุมเวลา

๑๖.๕๐ น.
นางปัทมา คาภาศรี
นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ
ผู้จดรายงานการประชุม

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

