รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 6/2563
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม
1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
2. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
3. นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
4. นายสมภพ มานะรังสรรค์
5. นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
6. นายไกรยส ภัทราวาท
7. นางสาวกานดา ชูเชิด
8. นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
9. นางสาวบุญทวี เทียมวัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการผู้ลาประชุม
1. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร
2. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
3. นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
4. นายศิริเดช สุชีวะ

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม
10.-24. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มประชุม 9.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ประธานกรรมการได้ ข อให้ ก รรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม แสดงตน ตามพระราชกํ า หนดว่ า ด้ ว ย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรรมการทุกท่านได้แสดงตนเข้าร่วมการประชุมแล้ว
จากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ที่คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดําเนินการยกร่างจัดทํา
ขึ้นนั้น ได้จัดส่งให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้วในวันที่
28 กันยายน 2563 สําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไป เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา กรรมการฯ จะต้องแบ่งงานกันกลั่นกรองกิจกรรมปฏิรูปเพื่อผลักดันให้บังเกิดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า
แผนปฏิรูปฯ เป็นแผนของทุกคน ที่มุ่งการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
2.

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1. กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2563 โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข
2.

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2563

ระเบียบวาระที่ 3
1.

2.

เรื่องเพื่อทราบ
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2563)
กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานถึงการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย
ฝ่ายเลขานุการได้รับความเห็นของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงแผนปฏิรูปฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัด โดยให้เน้นเชิงคุณภาพ และหน่วยงานรับผิดชอบสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ภายในปีระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน และได้เสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ต่อไปนั้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ
ได้ดําเนินการจัดส่ง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฯ ให้ฝ่ายเลขานุการกลาง ภายใน
เวลาที่กําหนดเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
1.

เรื่องเพื่อพิจารณา
แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาระยะต่อไป
กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานถึงในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิรูปฯ และ
ได้จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิรูปฯ ให้ฝ่ายเลขานุการกลาง สศช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
สําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการยกร่างแนวทางการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในระยะต่อไป มาเพื่อพิจารณา สรุปได้ดังนี้
1.1 การขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อให้สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยมีกลไกที่สําคัญ ดังนี้
(1) การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ (Social Mobilization)
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Shared Ownership)
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
(2) การกระจายอํ า นาจสู่ ส ถานศึ ก ษา และการทดลองนํ า ร่ อ ง โดยสนั บ สนุ น ให้
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกิ จ กรรม ดํ า เนิ น การทดลองต้ น แบบการปฏิ รู ป
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผน
การปฏิรูปฯ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และสามารถนําไปสู่การขยายผลเชิงนโยบาย
ระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) โดย
เชื่อมโยงและบูรณาการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่อ้างอิงจาก
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ของหน่วยงานต้นแบบที่จัดการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การศึกษา การติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา
(4) การเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชน โดยการส่งเสริมให้หน่วยงาน
กองทุน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ร่วมเป็นกลไกในการสื่อสาร
ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ ที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบ
การศึกษาอิงฐานสมรรถนะ และมุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
(5) การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กําหนด
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงาน จากหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา ต่อคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านการศึกษา
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1.2 ข้อเสนอแนวทางการดําเนินงานระยะต่อไป
(1) การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ โดยเผยแพร่แผนปฏิรูปฯ
ผ่านสื่อ website โทรทัศน์ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคม ระดับชาติ
และระดับพื้นที่ อาทิ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) และ สมัชชา/สภาการศึกษาจังหวัด
กสศ. และหารือกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแผนปฏิรูป
(2) การกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา และการทดลองนําร่อง โดยสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อดําเนินการทดลองต้นแบบการปฏิรูป
ในระดับพื้นที่/สถานศึกษาแต่ละขนาด ติดตาม ปรับปรุง และขยายผลการทดลอง
นําร่อง และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม
(3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยหารือกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแนวทางการดําเนินงาน ความเป็นไปได้ และผลที่จะได้
จากการดําเนินกิจกรรม อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูล การเก็บฐานข้อมูลจําเป็นเร่งด่วน
(กี่ฐาน)
(4) การเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชน โดยการหารือกับหน่วยงาน
กองทุน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อวางแผนการสื่อสาร ปลูกฝัง
พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังต่อระบบการศึกษา ต่อไป
(5) การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปฯ โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รวบรวมผลการดําเนินงาน จัดส่งให้ ป.ย.ป. ศธ. และฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือให้ ป.ย.ป. ศธ. ประมวลและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ
1.3 ประมาณการงบประมาณ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงพื้ น ที่ ติ ด ตามการดํ า เนิ น กิ จ กรรมปฏิ รู ป
เชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่ นํ า ร่ อ ง จํ า นวน 4 ครั้ ง ครั้ ง ละ 2 วั น สํ า หรั บ กรรมการฯ 4 ท่ า น
(ครั้งละ 32,500 บาท) วงเงินประมาณ 130,000 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา)
2.

ความเห็นและประเด็นการอภิปรายของคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้
2.1 ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารให้พร้อม สามารถดําเนินการได้ทันที หลังจาก
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบแผนปฏิรูปฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.2 ควรหารือกับสํานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการ และเลือกพื้นที่ที่มี
ความพร้อ มสามารถดํ าเนิน การได้จ ริง ซึ่ ง จะทําให้ การทดลองนํา ร่อ งประสบผลสําเร็ จ
สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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2.3 ควรเชิญผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป เพื่อให้ข้อมูลการดําเนินงานของศูนย์ฯ และ
หารือแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป
2.4 กรรมการฯ นายไกรยสฯ เสนอให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ แต่ละท่าน
เป็นผู้รับผิดชอบการติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ ในแต่ละประเด็น ดังนี้
(1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ได้แก่ นายไกรยสฯ นายชัยพฤกษ์ฯ นางสาวกานดาฯ และนายภูมิศรัณย์ฯ
(2) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ นายศิริเดชฯ นายศักดิ์สินฯ
นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล นายภูมิศรัณย์ฯ และ นายอนุชาติฯ
(3) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ได้แก่ นางประพันธ์ศิริฯ นายศิริเดชฯ นายอนุชาติฯ และ นายประวิตฯ
(4) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน ได้แก่ นายสมภพฯ
นายชัยพฤกษ์ฯ นางปัทมาฯ และนายภูมิศรัณย์ฯ
(5) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืน ได้แก่ นายศักรินทร์ฯ นายวรากรณ์ฯ นายสุชัชวีร์ฯ และ นายพงษ์รักษ์ฯ
(6) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้แก่ นายวรากรณ์ฯ นายวิวัฒน์
ศัลยกําธร นางประพันธ์ศิริฯ นายไกรยสฯ นายจิรุตม์ฯ นายชัยพฤกษ์ฯ และนางสาว
ณัฐิกาฯ
(7) การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ (Social Mobilization)
และ การเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชน และการทดลองนําร่อง
กิจกรรมปฏิรูป ได้แก่ นายวรากรณ์ฯ นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร นายศิริเดชฯ นายไกรยสฯ
นายกฤษดาฯ และ นายอนุชาติฯ
(8) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ได้แก่
นายสุชัชวีร์ฯ นายไกรยสฯ และ นางสาวกานดาฯ
(9) การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้แก่ นายศิริเดชฯ
และ นางสาวกานดาฯ
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3.

มติที่ประชุม
3.1 เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาระยะต่อไป
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เชิญ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป
3.2 เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ แต่ละท่านเป็นผู้รับผิดชอบการติดตาม
การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ ในแต่ละประเด็น ตามที่กรรมการฯ นายไกรยสฯ เสนอ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการ นายไกรยสฯ จัดทํารายละเอียดการติดตามการขับเคลื่อน
แผนปฏิรูปฯ และรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ ๆ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวบุญทวี เทียมวัน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวกานดา ชูเชิด)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

