ระะเบียบวา
ย าระกการปประชุชุม
คณะกรรรมกาารปฏิรรููปประะเทศด้ด้านกาารศึกษา
ษ
ครั้งที่ 5 / 2563
2

วันพุธที่ 23 กกันยายนน พ.ศ.. 25633
เวลาา 9.000 น.
ณ ห้องปประชุมประชุ
ป มประหยัด บูรณศิริริ อาคารร 1 ชั้น 3
สํานักงานสภาพพัฒนาการเศรษษฐกิจและะสังคมแแห่งชาติ

ระเบี
ร ยบวาระการประชุม
คณ
ณะกรรมมการปฏิฏิรูปประเเทศด้านการศึ
น กษษา
ครัรั้งที่ 5/25563
วันพุธที่ 23 กันยยายน 25663 เวลา 9.00
9 น.
ณ ห้องปรระชุมประหหยัด บูรณศิ
ณ ริ อาคาาร 1 ชั้น 3
สํานันกงานสภภาพัฒนากการเศรษฐฐกิจและสัสังคมแห่งชชาติ
ระเบียบบวาระที่ 1 : เรื่องปประธานแจ้จ้งที่ประชุมทราบ
ม
ระเบียบบวาระที่ 2 : เรื่องรัรับรองรายงงานการปรระชุม
รับรองรายงานการรประชุมคณะกรรมการปปฏิรูปประเททศด้านการศึศึกษา
ครั้งที่ 4/2563
4

ระเบียบบวาระที่ 3 : เรื่องเพพื่อทราบ
3.1
3.2

3.3

สรุปปรระเด็นการหารือกับรัฐมนนตรีว่าการกกระทรวงศึกษษาธิการ
สรุปข้อคิ
อ ดเห็นของงที่ประชุมคณ
ณะกรรมการรยุทธศาสตร์ร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 10 กันยาายน 2563 ในประเด็
ใ
นทีเกี
่ ่ยวข้องกับบการปฏิรปู ประเทศ
ป
ด้านกาารศึกษา
สรุปผลลการประชุมมคณะอนุกรรรมการปฏิรปประเทศด้
ปู
าานการศึกษาา
ครั้งที่ 2/2563
2

ระเบียบบวาระที่ 4 : เรื่องเพพื่อพิจารณ
ณา
(ร่าง) แผนการปฏิ
แ
รรููปประเทศด้ด้านการศึกษา
ษ (ฉบับปรับบปรุง เดือนกักันยายน
2563)

ระเบียบบวาระที่ 5 : เรื่องอือืน่ ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1–1

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2–1

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 4/2563
1.

เรื่องเดิม

1.1 ตามที่ ได้มี การประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ วัน ที่
8 กั น ยายน 2563 นั้ น ฝ่า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ จั ดทํ า รายงานการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
4/2563 เรียบร้อยแล้ว
1.2 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรอง
2.

มติที่ประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 4/2563
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม
1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
2. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร
3. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
4. นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
5. นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
6. นายศิริเดช สุชีวะ
7. นายสมภพ มานะรังสรรค์
8. นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
9. นายไกรยส ภัทราวาท
10. นางสาวกานดา ชูเชิด
11. นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
12. นางสาวบุญทวี เทียมวัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการผู้ลาประชุม
1. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ติดภารกิจอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร. จรสวรรณ โกยวานิช

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
3.-20. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เริ่มประชุม 9.30 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.

2.

ประธานกรรมการ ได้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งรองประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านได้แสดงตนเข้าร่วม
การประชุมแล้ว จากนั้น ได้เน้นย้ําถึงความจําเป็นในการทบทวนแผนปฏิรูปประเทศ ให้สามารถ
ดําเนินการได้ในระยะสั้นและบังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดําเนินงานไปถึงเป้าหมายตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกประเด็นแผนการปฏิรูป
ประเทศด้ านการศึ กษาของคณะกรรมการฯ ได้ นํ า ไปสู่ เวที ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น แล้ วเมื่ อ วั น ที่
3 กันยายน 2563 ซึ่งมีประเด็นน่าเป็นห่วงเรื่องตัวชี้วัด ที่ต้องสามารถดําเนินการวัดได้และเห็นผล
ในปี 2564 – 2565 จึงเห็นควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อร่วม
พิจารณาความเป็นไปได้ในการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ที่สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมาย
ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1.
2.

กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1 สรุ ป ผลการประชุ ม ร่ ว มเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น “ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และเรื่องสําคัญเร่งด่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
รัฐธรรมนูญฯ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ภายใน
ปี 2565”
1. กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอผลการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “ทิศทาง
การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา และเรื่ อ งสํ า คั ญ เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
ตามรัฐธรรมนูญฯ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ภายในปี 2565” ระหว่าง
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
1.1 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา มีข้อเสนอเรื่องสําคัญเร่งด่วน 5 ประเด็น ดังนี้
1) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2)

การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง และ
คุณภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาส ผู้มีความจําเป็นพิเศษ
3) การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อศตวรรษที่ 21 อาทิ หลักพหุปัญญา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนทางไกลเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต ศาสตร์พระราชา และอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอน
ควรเป็นรูปแบบ Active Learning เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ การอาชีวศึกษาต้อง
เน้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และการมีงานทํา
4) การผลิ ต การใช้ และการพั ฒนาครู ตามเส้ นทางวิ ชาชี พครู การใช้ ห้องเรี ยนเป็ นฐาน
ในการพัฒนาครู
5) การกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยมอบความไว้วางใจให้สถานศึกษาและชุมชน
ซึ่งการกระจายอํานาจจะเป็นคานงัดสําคัญ ทั้งนี้ การกระจายอํานาจมิใช่มุ่งให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคลเพียงทางเลือกเดียว แต่เป็นการกระจายอํานาจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ตามศักยภาพและความพร้อม ให้สถานศึกษามีอิสระใน ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
สถานศึกษาใหม่ ที่เป็น Social Lab / Life Long Learning / Practical Lab / Innovation
Lab เป็นที่ฝึกปฏิบัติ การบริหารจัดการในวิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต ร่วมมือกับ
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ทดสอบความเชี่ยวชาญ ร่วมมือกับสถาบันการเงินในพื้นที่
ให้สินเชื่อ ร่วมมือกับสถานประกอบการ ส่วนราชการกําหนดสมรรถนะที่ต้องการ โดยมี
เงื่อนไขความสําเร็จ คือ รัฐต้องสร้างแรงจูงใจ ผู้เรียน สถาบันการศึกษา ครู บุคลากร
1.2 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้กําหนดกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญที่เป็นคานงัดหรือ Big Rock ในเบื้องต้น
6 กิจกรรม ได้แก่
1) การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
และนําไปสู่การจ้างงาน
3) การปรับเปลี่ยนโฉมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
4) การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
5) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
6) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for
Education)
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2.

นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีกฎหมายกลาง
ในการวางหลั ก การการจั ด องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ ของการจั ด
การศึกษา ทั้งด้านนโยบาย การจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและวางกลไกสําคัญให้สอดคล้องกับการจัดองค์กร
ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
จะเห็นได้ว่าประเด็นสําคัญเร่งด่วนของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา กับกิจกรรมปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 สรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความเห็ น ต่ อ (ร่ า ง) แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา
(ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563)
1. กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอสรุปผลการรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้เป็นประธานการประชุม และมีรองประธาน และกรรมการ เข้าร่วม
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จํ า นวน 7 ท่ า น มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด ประมาณ 60 คน
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปความเห็นจากการับฟังความเห็นดังกล่าว
(รายละเอียดตามเอกสารในวาระเรื่องเพื่อทราบ)
2.

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
1. นายไกรยส ภัทราวาส ประธานอนุกรรมการ ได้นําเสนอสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีประธานกรรมการ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุม
ได้มีข้อคิดเห็นในกิจกรรมปฏิรูปทั้ง 6 กิจกรรม ได้แก่ (1) การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจาก
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (2) การจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
(3) การปรับเปลี่ยนโฉมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (4) การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ (5) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาที่มีคุณภาพ และ (6) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big
Data for Education)
(รายละเอียดตามเอกสารในวาระเรื่องเพื่อทราบ)
2.

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
การปรับปรุง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
1.

กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอ (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยในคราว
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ รับความเห็นของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
กลุ่มเป้าหมายจากการการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ทางออนไลน์ และ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัด
นนทบุรี ดําเนินการยกร่างประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามเค้าโครงแผนปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ยกร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามเค้าโครงดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีกิจกรรม
ที่จะบรรจุในแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจํานวน 6 กิจกรรม ดังนี้
1) การป้ อ งกั น เด็ ก และเยาวชนหลุ ด ออกจากระบบการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย เพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่
การจ้างงานและการสร้างงาน
3) การปรับเปลี่ยนโฉมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
4) การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
5) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
6) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)

(รายละเอียดตามเอกสารในวาระเรื่องเพื่อพิจารณา)
2.

ความเห็นและประเด็นการอภิปรายของคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้
2.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม
1) เห็นควรให้คงเป้าหมายหลักของแผนฯ ซึ่งกําหนดให้ “ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล…” ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอไว้ เพื่อให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนในทุกระดับชั้น ไม่จํากัดเพียงผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นฐาน
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ซึ่งต้องได้รับการศึกษา “ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ดังที่ได้มีผู้เสนอ
ไว้ในการรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
2) เห็นควรคงตัวชี้วัด “คะแนนเฉลี่ยผลการการทดสอบ (ระดับชาติหรือเทียบเท่า) ของ
ผู้เรียน” ที่มีค่าเป้าหมายในปี 2564 และ 2565 “ไม่น้อยว่าร้อยละ 50” แม้คะแนน
เฉลี่ยผลการการทดสอบ O-NET ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด
แผนฯ ก็ยังจําเป็นต้องกําหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน ซึ่งควรมีผลคะแนนสูงกว่าที่เป็นอยู่
ในปัจ จุบั น เพื่ อ กระตุ้น ให้ ภาคส่ ว นต่า ง ๆ เร่ งดํ าเนินการพั ฒนาคุ ณ ภาพผู้เ รีย นให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างไรก็ดี การวัดและประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
โดยการใช้ข้อสอบ O-NET อาจยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
2.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
จําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้ภาคเอกชนเห็นถึงความสําคัญของการร่วมพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ให้มีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา อาทิ การใช้กลไกทางภาษี การนําองค์ความรู้และ
งานวิจัยจากสถาบันการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในภาคเอกชน
2.3 กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ 3 การปรั บเปลี่ ยนโฉมการจั ดการเรี ยนการสอนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) ตัวชี้วัดที่กําหนดให้ร้อยละ 50 ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด วางระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย (module) อาจบรรลุผลได้ยาก เนื่องจากสถาบัน
อุดมศึกษามีอิสระในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งนี้ อาจเลือกใช้ตัวชี้วัด
เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนอื่น ๆ ที่ช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เช่นกัน
2) ควรให้ความสําคัญกับระบบธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย อันจะเป็นกลไกสําคัญ
ในการปฏิรูปการอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2.4 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
1) เนื่องด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ (4) กําหนดให้
“ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่” ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงควรปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง โดยการกระจายอํานาจให้สถานศึกษาสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างอิสระ ตามบริบทความจําเป็นและต้องการของหน่วยงาน ทั้งด้านวิชาการ
และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงมีภาระรับผิดชอบผลของการดําเนินงานดังกล่าว
2) ควรให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลประเมินผลที่สะท้อนถึงสมรรถนะของ
ผู้เรียน โดยเปลี่ยนจากการสอบแบบปรนัยเป็นหลัก เป็นการสอบแบบอัตนัย การสอบ
ปฏิบัติ หรือการสอบด้วยวิธีอื่น ๆ ที่สามารถสะท้อนความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ร่วมด้วย
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2.5 กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ 5 การสร้ า งระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพ
การผลิตครู “ระบบปิด” ซึ่งกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนที่แน่นอนอาจไม่
เหมาะสม แต่เห็นควรให้มีการคัดเลือกผู้เรียนอย่างเข้มงวดตั้งแต่แรกเข้า ซึ่งจะเป็นการจํากัด
จํานวนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนไปโดยปริยาย ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีใจรักในวิชาชีพครู และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในท้องถิ่น ได้มีโอกาส
เรียนครู
2.6 กิจกรรมปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1) ปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภายใต้สังกัด สป. สธ. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาของประเทศ อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ
ดังกล่าว ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เท่าที่ควร ก่อให้เกิดความล่าช้าในการรายงานสภาวการณ์การศึกษาของประเทศ ทั้งนี้
ข้อ มู ล สถานะทางการศึก ษาของผู้ เ รี ย นที่ ไ ม่ เป็ น ปั จ จุบั น ย่ อ มจะนํ า ไปสู่ ก ารกํ า หนด
งบประมาณที่ไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่งผลให้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษายิ่งทวีความรุนแรง จึงเห็นควรยกระดับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานจําเป็นต้องคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ หลายหน่วยงานจึงเลือกแบ่งปันข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)
มากกว่าข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เพื่อลดความกังวลจากความไม่เชื่อมั่นด้าน
การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
3) เนื่องด้วยระยะเวลาดําเนินการของแผนฯ ค่อนข้างจํากัด จึงเห็นควรให้ผนวกกิจกรรมนี้
เป็นขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.7 กลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
1) ควรจัดกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership)
เพื่อสื่อสารการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วม
และความเป็นเจ้าของ กับภาคประชาชนและเครือข่าย ผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อันจะนําไปสู่แรงกระเพื่อมของสังคม ในการผลักดันแผนปฏิรูปฯ ไปสู่
การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กและ
เยาวชนมากขึ้น
2) ควรทดลองทําบางกิจกรรมปฏิรูปฯ ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด
8 จังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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3.

มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวชี้วัดและขั้นตอน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารรั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการฯ ไปปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ รู ป ฯ และเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวบุญทวี เทียมวัน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวกานดา ชูเชิด)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1
สรุปประเด็นการหารือ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3.1 – 1

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1 :
1.

สรุปประเด็นการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาระสําคัญ

1.1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมด้วย ประธาน
อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และฝ่ายเลขานุการ ได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟัง
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
1.2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1) ยึดหลักการทํางานมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจของการพัฒนาและการดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ
สําหรับข้อเสนอกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 5 เรื่องหลัก เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ
และต้องการเร่งผลักดัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้ว
2) ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องงบประมาณ แม้ว่าโรงเรียน
ขนาดเล็กบางแห่งไม่อาจพัฒนาให้มีคุณภาพได้ แต่มีโรงเรียนขนาดเล็กอีกประมาณ 5,000 โรง
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อรองรับนักเรียนประมาณ 1 ล้านคน จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ให้คงอยู่ได้ โดย
2.1) การพัฒนาครูซึ่งจําเป็นต้องสอนควบชั้น ให้มีความรู้และทักษะในการสอนควบชั้น
สามารถจัดการเรียนการสอนให้เข้าใจง่าย จึงอยากให้ครูในโรงเรียนกลุ่มนี้ โรงละ 3 คน
จํานวน 15,000 คน ได้รับการพัฒนาในด้านดังกล่าว และทดแทนบุคลากรในช่วงลา
ฝึกอบรมด้วยการจ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตที่กําลังหางาน
2.2) การเพิ่มงบประมาณต่อหัวให้เด็ก 1 ล้านคน คนละ 500 บาท ซึ่งใช้งบประมาณเพียง
500 ล้านบาท
2.3) การบริ ห ารจั ด การงบประมาณโรงเรี ย นแม่ เ หล็ ก เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพให้ ดี ขึ้ น
เพื่อลดขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีจํานวนนักเรียนมากเกินไป ซึ่งบางแห่ง
มีกว่า 5,000 คน
2.4) หัวใจของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการบริหาร
จัดการ และการติดตามเฝ้าระวังเด็กไม่ให้หลุดออกจากระบบ ข้อมูลต้องทันเหตุการณ์
ไม่ใช่การเก็บ/หรือรายงานข้อมูลปีละครั้ง หน่วยงานรับผิดชอบต้องรู้ว่าเด็กขาดเรียน
วันไหน เพื่อจะได้ติดตามเด็กให้เจอ
ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนินการข้างต้น อย่างไรก็ดี ระเบียบ
การใช้งบประมาณในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการดําเนินการดังกล่าว

3.1 – 2

3)

4)

5)

อาชีวศึกษา
3.1) มุ่งพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (excellent center) ในสาขาที่เป็นเลิศหรือตอบสนอง
กับทิศทางการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ/
ภาคเอกชน ในการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่อ งมือ การปรับปรุงหลักสูตร และส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ มีช่องทางพิเศษสําหรับ
ผู้เรียนเก่ง (fast track)
3.2) ควรให้การแนะแนว และประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจให้นักเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา
สร้างสมดุลระหว่างสัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญกับสายอาชีพ
3.3) ครูควรได้รับการพัฒนาโดยหลักสูตรซึ่งผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
ฝึกอบรม
3.4) การจัดการอาชีวศึกษาต้องคิดนอกกรอบ ที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้เรียน ตัวอย่างเช่น ผู้จบหลักสูตรอาชีวศึกษายังต้องเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน
เพื่อให้ได้รับการรับรอง ไม่ต่างจากผู้ที่ไม่ได้เรียนจบอาชีวศึกษามาโดยตรง
การจัดการเรียนรู้
4.1) ควรสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อาทิ นักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ผู้ประกอบการ นักจิตวิทยาการเรียนรู้ ในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย พลิกโฉมการเรียนรู้
4.2) ควรส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 300 คน
(ซึ่งเป็นขนาดที่น่าจะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน) ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
การพัฒนาครู
5.1) ควรดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ และผู้มีใจรักในวิชาชีพครู พัฒนาระบบการคัดเลือก
ผู้เรียนอย่างเข้มงวดตั้งแต่แรกเข้า และหลักสูตรครูต้องพัฒนาขีดความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่เปลี่ยนไป เน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
5.2) ภายใน 3 ปีนี้ จะต้องเร่งพัฒนาทักษะครู สร้างมาตรการจูงใจให้ครูพัฒนาตนเอง และ
ภายใน 5 ปี จะเน้นการพัฒนาเส้นทางอาชีพครู โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ
ของครูเป็นหลัก ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่ขนาดของโรงเรียนต้นสังกัด
5.3) ควรนําเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาและการประเมินครูและผู้บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2
สรุปข้อคิดเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
ในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

3.2 – 1

ระเบียบวาระที่ 3.2 :

1.

สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สาระสําคัญ

1.1 สืบเนื่องจากในคราวการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2563 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการเสนอความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อทราบ นั้น คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock) ในแต่ละด้าน
1.2 ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
1) ในภาพรวม ควรเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
และการมีงานทํา
2) ความเห็นต่อกิจกรรมปฏิรูป
2.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
(1) ควรปรับชื่อโดยตัดคําว่า “หลุด” ออก
(2) การป้องกันเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา ควรติดตามดูแลทุกช่วงวัย
เพื่อให้สามารถลดความเหลื่อมล้ําได้อย่างมีประสิทธิผล เด็กและเยาวชนควร
ได้รับการศึกษา ไม่ว่าจะในโรงเรียน จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) หรือจากหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2.2) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
ต้องเน้นการฝึกปฏิบัติ และการพัฒนาอาชีพ
2.3) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปรับเปลี่ยนโฉมการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับบทบาทให้เป็นหน่วยบริการด้านวิชาการให้ประชาชน
มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตร
non-degree ไม่จําเป็นต้องได้ปริญญา เปิดโอกาสให้แก่คนทุกวัยทุกช่วงอายุ ได้เรียน
วิชาที่นําไปใช้ในงานได้จริง สําหรับประกอบอาชีพ ไม่ได้เน้นเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎี
เหมือนภาคปกติ

3.2 – 2

3)

ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.1) กิจกรรมปฏิรูปมีข้อเสนอเกี่ยวกับ การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
รวมถึงการจัดทําระบบข้อมูล ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการศึกษา
ทั้งนี้ ควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่า Big Data ไม่ใช่แค่การเชื่อมโยงข้อมูลเพียงเท่านั้น
แต่เป็นการนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อการวางแผน ซึ่งข้อมูลควรอยู่ในระบบดิจิทัล
ดังนั้น เรื่อง Big Data ให้นําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยระบบ Big Data ควรเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความครอบคลุม
ในเรื่องที่มีความจําเป็น สําคัญ สามารถนํามาใช้วิเคราะห์เพื่อการวางแผน ตอบสนอง
ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
3.2) ข้อเสนอการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมาย ควรระบุหลักการเบื้องหลังและเหตุผลของ
กฎหมายด้วย
3.3) สามารถระบุ ม าตรการการบริ ห ารอื่ น ที่ จ ะนํ า มาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น
การดําเนินการให้บรรลุผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.3
สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 2/2563
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ระเบียบวาระที่ 3.3 :
1.

สรุ ปผลการประชุ มคณะอนุ กรรมการปฏิ รู ปประเทศด้ านการศึ กษา
ครั้งที่ 2/2563

สาระสําคัญ
สืบเนื่องจากในคราวการประชุ มคณะกรรมการปฏิรู ปประเทศด้านการศึ กษา ครั้ง ที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวชี้วัด
และขั้นตอน ให้มีความสมบูรณ์

2.

ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
คณะอนุ ก รรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่
18 กันยายน 2563 ได้พิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มาปรับปรุงในเบื้องต้น และได้มีข้อเสนอการปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศให้มีความชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.3)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2563)

4–1

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
(ร่ า ง) แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
เดือนกันยายน 2563)
1.

เรื่องเดิม

1.1 ในคราวการประชุ ม คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 4/2563 เมื่ อ วั น ที่
8 กั น ยายน 2563 คณะกรรมการฯ มี ม ติ ม อบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวชี้วัด
และขั้นตอน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.2 คณะอนุ ก รรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่
18 กันยายน 2563 ได้พิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มาปรับปรุงในเบื้องต้น และได้มีข้อเสนอการปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศให้มีความชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว

2.

การดําเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
มาเพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4)

3.

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการปรับปรุง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด เพื่อจะได้ปรับปรุงรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
4.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5–1

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

