ระเบี
ร ยบวาระการประชุม
คณ
ณะกรรมมการปฏิฏิรูปประเเทศด้านการศึ
น กษษา
ครัรั้งที่ 9/25563
วันศุกร์ทีท่ี 4 ธันวาาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปประชุมเดชช สนิทวงงศ์ อาคารร 1 ชั้น 3
สํานันกงานสภภาพัฒนากการเศรษฐฐกิจและสัสังคมแห่งชชาติ
ระเบียบบวาระที่ 1 : เรื่องปประธานแจ้จ้งที่ประชุมทราบ
ม
ระเบียบบวาระที่ 2 : เรื่องรัรับรองรายงงานการปรระชุม
รับรองรายงานการรประชุมคณะกรรมการปปฏิรูปประเททศด้านการศึศึกษา
ครั้งที่ 8/2563
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ระเบียบบวาระที่ 3 : เรื่องเพพื่อทราบ
ข้อคิดเห็
เ นของสภาาการศึกษาต่อแผนการปปฏิรูปประเท ศด้านการศึกษา

ระเบียบบวาระที่ 4 : เรื่องเพพื่อหารือ
การขับเคลื
บ ่อนแผนนการปฏิรูปประเทศด้
ป
านการศึกษา (ฉฉบับปรับปรรุง)

ระเบียบบวาระที่ 5 : เรื่องอือืน่ ๆ (ถ้ามี)

1–1

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

2–1

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา ครั้งที่ 8/2563
1.

เรื่องเดิม

1.1 ตามที่ ได้มี การประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 8/2563 เมื่อ วัน ที่
13 พฤศจิกายน 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
8/2563 เรียบร้อยแล้ว
1.2 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรอง
2.

มติที่ประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 8/2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2
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
คณะกรรมการผู้ลาประชุม
1.
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
ดร. จรสวรรณ โกยวานิช

2.

นางสาวราณี อิฐรัตน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดภารกิจอื่น
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
การเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ผู้อํานวยการกอง 3 สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(สํานักงาน ป.ย.ป.)
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3.
นางเอื้อมพร ช่วยเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน ป.ย.ป.
4.
นางสาวปาณิสรา ซาส์มี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน ป.ย.ป
5.-16. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มประชุม 9.30 น.
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
จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1.1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เชิญ
คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
ต่อกรรมการสภาการศึกษา เพื่อให้สภาการศึกษารับทราบและสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา มีทิศทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา
1.2 ให้คณะอนุกรรมการฯ จัดแบ่งคณะทํางานย่อย ทีมละ 3–4 คน ตามกิจกรรมปฏิรูป
Big Rock เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนและติดตามงานอย่างใกล้ชิด
1.3 มอบหมายให้ นายศิริเดชฯ ดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ โดยประสานกับ
นายไกรยสฯ เรื่องสาระและวิธีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
2.

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1. กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข
2.

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2563
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ระเบียบวาระที่ 3
1.

เรื่องเพื่อทราบ
สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้มีความเห็นและข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้
1.1 เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 4 เรื่อง โดยที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ (1) รับทราบการเพิ่มเติม
องค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ดําเนินการทาบทามศาสตราจารย์พิเศษ
ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เพื่อรับตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย นรม.ได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว (2) รับทราบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ความเห็น นรม. ควรให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจต่อระบบ eMENSCR เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ผลประโยชน์จากการระบบข้อมูล รวมทั้งให้ความสําคัญกับ
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ติดตามและประเมินผล (3) รับทราบการจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
ความเห็น นรม. ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม/การหาวิธีการ
ในการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อนํามาสังเคราะห์และใช้ประโยชน์/กลุ่มคนยากจนที่อยู่
ต่ํากว่าระดับของเส้นความยากจน และ (4) รับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ชาติ
1.2 เรื่องเพื่อหารือ จํานวน 3 เรื่อง โดยที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้
1) (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเป็นการคัดเลือกกิจกรรมปฏิรูป
Big Rock ของแผนการปฏิรูปฯ แต่ละด้านมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565
ความเห็น นรม. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดให้เห็นถึงผลการดําเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะที่ผ่านมา และการกําหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายควรดําเนินการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กาํ หนดไว้ มติทปี่ ระชุมเบื้องต้น เห็นชอบ (ร่าง) แผน
การปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) โดยให้ สศช. รั บ ข้ อ สั ง เกตของที่ ป ระชุ ม
ไปดํา เนิ น การเพิ่ ม เติ ม ผลการดํา เนิ น การ ในระยะที่ ผ่ า นมา และให้ ดํา เนิ น การ
ตามขั้นตอนต่อไป
2) ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์) ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน
(1) หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําโครงการ/การดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ 2565 และ (2) สํานักงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการประจําปีงบประมาณ 2565 ความเห็น นรม. ควรทบทวน
การกําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในบางประเด็นให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้
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3)

2.

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
1.

และสถานการณ์ในปัจจุบัน ในกรณีที่แสดงให้เห็นว่าการกําหนดตัวชี้วัดดังกล่าว
มีความเหมาะสม ให้ดําเนินการต่อไปได้ มติที่ประชุมเบื้องต้น เห็นชอบ (ร่าง) แผน
แม่บทเฉพาะกิจฯ ดังกล่าว และให้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ
ด้าน… ที่ประชุมได้พิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3
ในกรณีที่เป็นการดําเนินการจัดทําแผนผ่านกลไกทางบริหาร อาทิ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ โดยให้หน่วยงานรักษา
กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการทบทวนความจําเป็นของการมีแผน
โดย (1) หากยังมีความจําเป็นให้ดําเนินการจัดทํา และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอํานาจในการอนุมัติ ให้นําเข้าระบบและถือว่าเป็น
การประกาศใช้แผน (2) หากจําเป็นต้องจัดทําและเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณา
ให้ดําเนินการตามกรณีที่มีกฎหมายกําหนด และ (3) การดําเนินการตามภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน ให้นําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มติที่ประชุม
เบื้องต้น เห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่สํานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เรื่องเพื่อหารือ
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
กรรมการและเลขานุ ก าร ได้ ร ายงานถึ ง ในคราวการประชุ ม คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้
ประสานผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สําคัญในการสนับสนุน และประสาน
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และหารื อ แนวทางการขับเคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ปประเทศด้ านการศึ ก ษา
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ โดยผู้อํานวยการกอง 3 สํานักงาน
ป.ย.ป.) ได้นําเสนอ แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big
Rock) สรุปดังนี้
1.1 สํานักงาน ป.ย.ป. จะเป็นผู้รับประเด็น Big Rock ทุกประเด็นมาทําการขับเคลื่อน
โดยประสานงานกับ ป.ย.ป กระทรวง ซึ่งมีรองปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจราชการเป็นผู้นํา
และ สํานักงาน ป.ย.ป. จะเป็นผู้ประสานงานในประเด็นการปฏิรูปต่าง ๆ ที่ต้องบูรณาการ
ระหว่ า งกระทรวง และหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นเชื่ อ มโยงหลายหน่ ว ยงาน
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ป.ย.ป. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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2.

1.2 คณะกรรมการ ป.ย.ป. มี ก ารประชุ ม เป็ น รายไตรมาส โดยในคราวประชุ ม ครั้ ง แรก
เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ ป.ย.ป กระทรวง เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง โดยเน้นการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และ
จะต้ อ งไม่ เ ป็ น การเพิ่ ม ภาระให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ มากจนเกิ น ไป ทั้ ง นี้ ได้ นํ า รายงานผล
การประชุมดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และให้รัฐมนตรีของแต่ละกระทรวง
เร่งรัด ขับเคลื่อนการดําเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศทุกด้านให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
1.3 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ Big Rock แล้ว สํานักงาน ป.ย.ป. จะเชิญ ป.ย.ป. กระทรวง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ มอบนโยบายโดยรองนายกรั ฐ มนตรี พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จง
ทําความเข้าใจถึงหน้าที่ของ ป.ย.ป. กระทรวง ในการจัดทําแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละ Big Rock จะเป็นเจ้าภาพจัดทํา
แผนดังกล่าว ร่วมกันกับหน่วยงานรับผิดชอบรองอย่างบูรณาการ โดยจะต้องกําหนดดัชนี
ชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ชัดเจน ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ย.ป. กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเชิญ
คณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านเพื่อหารือแผนการขับเคลื่อนฯ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของแผนการปฏิรูปประเทศ
1.4 หน่วยงานมีระยะเวลาจัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ 1 เดือน ก่อนการนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ย.ป. เพื่อ พิ จ ารณาวางแนวทางการดํา เนิ น งานสํ าหรั บ ปี 2564-2565
ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ย.ป. จะติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ เป็นรายเดือน
และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ย.ป. ทราบรายไตรมาส ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว
จะได้รับการเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยเช่นกัน
ความเห็นและประเด็นการอภิปรายของคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้
2.1 การจัดสรรงบประมาณ
1) เนื่องด้วยแผนงบประมาณประจําปี 2564 ของแต่ละกระทรวงได้มีการอนุมัติไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ จึงมีข้อกังวล
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศในปี 2564
ทั้งนี้ ผู้แทนสํานักงาน ป.ย.ป. ให้ความเห็นว่า จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการปรับงบประมาณประจําปี 2564 เพื่อให้สามารถดําเนินการขับเคลื่อนตาม
แผนการปฏิรูปประเทศได้ หรืออาจต้องเสนอขอรับการจัดสรรงบกลาง ในกรณีที่
มีความจําเป็นเร่งด่วน
2) งบประมาณประจําปี 2565 ได้รับการวางกรอบยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอิงกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยกรอบการจัดสรร
3 กรอบ อันได้แก่ (1) การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจโควิด
(2) การรองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) การรองรับแผนการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
3) การขับเคลื่อนแผนฯ ควรต้องประสานงานกับหน่วยงานซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจ
เรื่องการวางแผนและงบประมาณของกระทรวงโดยตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
1) ควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิรูปในประเด็นที่สําคัญ และสามารถทําให้สําเร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2) ควรมีกลไกสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานรับผิดชอบที่จะขับเคลื่อนแต่ละ Big Rock
ถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ผู้แทน สํานักงาน ป.ย.ป. ได้แจ้ง
ที่ประชุมว่า จะเชิญคณะกรรมการปฏิรูปเข้าร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อแผน
การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้จดั ทํามาด้วย
3) ควรมีแนวทางการทํางานระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ ป.ย.ป. กระทรวง
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้สํานักงาน
ป.ย.ป. และ สศช. ช่วยประสานและสร้างปฏิทินการทํางานระหว่าง ป.ย.ป กระทรวง
และคณะกรรมการฯ
4) ขอความร่วมมือให้คณะทํางานติดตามการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ แต่ละประเด็น
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รับผิดชอบจัดทํา
วาระและรายงานการประชุมเอง เพื่อลดภาระการทํางานของฝ่ายเลขาฯ
3.

มติที่ประชุม
3.1 เห็นควรให้สํานักงาน ป.ย.ป. และ สศช. ช่วยประสานและสร้างปฏิทินการทํางานระหว่าง
ป.ย.ป กระทรวง และคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 เห็นควรให้คณะทํางานติดตามการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ ในแต่ละประเด็น รับผิดชอบ
จัดทําวาระและรายงานการประชุมเอง เพื่อลดภาระการทํางานของฝ่ายเลขาฯ
3.3 เห็นควรให้เชิญฝ่ายนโยบายและแผน หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่อง
การวางแผนและงบประมาณของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาประชุมในคราว
ต่อไป ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. และวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น.
3.4 กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 13.30 น.
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวบุญทวี เทียมวัน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวกานดา ชูเชิด)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

3–1

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ข้อคิดเห็นของสภาการศึกษาต่อแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา
1.

สาระสําคัญ

2.

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการประชุมสภาการศึกษา ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน ณ ห้องกําแหง พลางกูร สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งสภาการศึกษา ได้เชิญ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย
สรุปประเด็นการประชุม
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปประเด็นความเห็นและข้อสังเกตของสภาการศึกษา มาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สรุปประเด็นการประชุมร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างสภาการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกําแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
*****************
ที่ประชุมได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา และมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ควรให้ความสําคัญ สรุปดังนี้


โจทย์/เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตั้งไว้ดีมาก ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ํา/
ยกระดับคุณภาพ/เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเห็นด้วยกับกิจกรรมปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องดําเนินการ



การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ต้องตอบโจทย์ 4 ประการ ดังนี้

พระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา
โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ประกอบด้วย (1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่นในศาสนา
(3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
(2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง 3) มีงานทํา - มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงลูกหลานในครอบครัว
หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้อ งมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทําจนงาน
สําเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทํางานเป็นและมีงานทําในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา
จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 4) เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี
เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคน
มี โ อกาสทาหน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื อ งดี และ (3) การเป็ น พลเมื อ งดี คื อ “เห็ น อะไรที่ จ ะทํ า
เพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” เช่น งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล
ให้ทําด้วยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรค 5 ได้ระบุไว้ว่า
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาคน
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีสุขภาวะที่ดี

2


ปัญหาด้านการศึกษาของชาติในปัจจุบัน อาทิ คุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษา
คุณภาพครู



จุดเน้น ต้องเน้นการสร้างคนไทย เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความภาคภูมิใจในชาติ ทําให้
คนไทยรักประเทศไทย โดยพัฒนาผ่านชุดวิชาศีลธรรมและประวัติศาสตร์



การสร้างและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล ซึ่งมีความจําเป็นทั้งการเข้าถึง
แหล่งความรู้ และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพใหม่ ๆ จะเน้นภาษาอังกฤษ



การผลิตและพัฒนาครู

เห็นด้วยกับการผลิตครูระบบปิด และควรให้ครูทุกชั้นปีต้องฝึกสอนด้วย เพื่อให้โลกของ
การศึกษาเป็นปัจจุบัน

การปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมระบบการคิดเชิงวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์


ควรพิจารณาให้เชื่อมโยงกับการบรรจุ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ Big Data ในการ
ผลิตและพัฒนาครูในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ



กลไกการขับเคลื่อน

ควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบราชการ อาทิ บทบาทและหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการติดตามให้เด็กที่หลุดออกนอกระบบกลับเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership หรือ PPP) โดยการให้
สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชนดําเนินการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการศึกษา

ควรเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

การร่วมมือกับคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ประเด็นอื่น ๆ

การดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ ทักษะชีวิต
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคทางจิตในอนาคต
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อหารือ
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
1.

เรื่องเดิม
ในคราวการประชุ ม คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 8/2563 เมื่ อ วั น ที่
13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้ประสานรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายธนุ วงษ์จินดา) และ ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกลไกหลัก
ที่สําคัญในการสนับสนุน และประสานการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายและ
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ข้อมูลการดําเนินงาน และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และหารือ
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ

2.

ประเด็นเพื่อหารือ
แนวทางการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุน และประสานการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม หรือความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
3.

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

