สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สศช.

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2)
2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ประจาปี 2562
2.3 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แนวทางและแผนการดาเนินการการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
2.1

เรื่องเพื่อทราบ

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ (ฉบับที่ 2)

2.12.1ประกาศส
ฐมนตรี เรื่อง แต่
้งคณะกรรมการปฏิ
การแต่านังตัก้งนายกรั
คณะกรรมการปฏิ
รูปงตัประเทศด้
านต่าง ๆรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2)
ความเป็นมา
เนื่องจากประธานกรรมการและคณะกรรมการปฏิรู ป
ประเทศบางคนพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา 16 แห่ ง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ประกอบกั บ ส านั ก งานฯ ซึ่ ง ท า
หน้ า ที่ สานั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการปฏิ รู ป
เสนอให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ปฏิรูปแต่ละด้านเพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้มี
ประสิท ธิภ าพยิ่ งขึ้น คณะรั ฐมนตรี จึง ได้มีมติ เมื่อวัน ที่
30 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน จานวนรวม 185 คน

นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 163 ง ได้แก่
(1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3)
ด้ า น ก ฎ ห ม า ย ( 4 ) ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม
(5) ด้ า นเศรษฐกิ จ (6) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน
(11) ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบ (12) ด้ า นการศึ ก ษา และ (13) ด้ า น
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 คณะกรรมการตามประกาศนี้มวี าระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 อันครบกาหนดห้าปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่จะพ้น
จากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น ๆ ตามกฎหมาย

2.1การแต่
ประกาศส
ฐมนตรี เรืร่อูปงประเทศด้
แต่รงูป
ตั้งประเทศด้
คณะกรรมการปฏิ
งตั้งานั
คณะกรรมการปฏิ
านต่างานต่
ๆ างรูปๆประเทศด้
2.1
การแต่
งกตันายกรั
้งคณะกรรมการปฏิ
(ต่อ) านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2)
ที่

ปฏิรูปประเทศด้าน

ประธานกรรมการ

1

การเมือง

นายปกรณ์ ปรียากร

2

บริหารราชการแผ่นดิน

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

3

กฎหมาย

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

4

กระบวนการยุติธรรม

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

5

เศรษฐกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

6

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นายรอยล จิตรดอน

7

สาธารณสุข

นายอุดม คชินทร

8

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเสรี วงษ์มณฑา

9

สังคม

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ
อยุธยา

10

พลังงาน

นายพรชัย รุจิประภา

11

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นายภักดี โพธิศิริ

12

การศึกษา

13

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายนิธิ มหานนท์

นายวรากรณ์ สามโกเศศ

อานาจหน้าที่
• จัดทาและปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
• พิจารณาว่าการดาเนินการใดของหน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศหรื อ ไม่ โดยประสานงานหรื อ ปรึ ก ษาหารื อ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้อง
• รายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาไปยังผู้เกีย่ วข้อง
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
• ชี้แจงผลการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกีย่ วข้องกับ
คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
• มีอานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น
ประกอบการพิจารณา
• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมาย ให้มีการว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงาน
ใดให้ศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดาเนินการตามหน้าที่

2.1 ประกาศส
านักนายกรั
ฐมนตรี
เรื่องเรืแต่
ตั้งงคณะกรรมการปฏิ
รูปรประเทศด้
วาระที
่ 2.1 ประกาศส
านักนายกรั
ฐมนตรี
่อง งแต่
ตั้งคณะกรรมการปฏิ
ูปประเทศด้าานต่
นต่าางง ๆๆ (ฉบั
(ต่อ)บที่ 2)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายวรากรณ์ สามโกเศศ
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
นายศิริเดช สุชีวะ
นายสมภพ มานะรังสรรค์
นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร
นายไกรยส ภัทราวาท
นางสาวกานดา ชูเชิด

กรกฎาคม 2563

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตงานด้านการศึกษา
กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู และอาจารย์ ระบบการบริ ห ารบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ระบบคุ ณ ธรรมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู การจั ด
การเรี ยน การสอนทุ กระดั บ การช่ วยเหลื อผู้ ขาดแคลนทุ นทรั พย์
การลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา หลักสูตร ตารา และเทคโนโลยี
ทางการศึ กษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิ รูปการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนง
ต่าง ๆ การสอนแบบสื่อทางไกล

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา และความก้าวหน้าการดาเนินงาน ประจาปี 2562

กรกฎาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึ
กษา (7 เรื่อง 29 3.ประเด็
น 131 กิจกรรม)

โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม
ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ฉบับใหมและกฎหมายลาดับรอง
• การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน
จัดทา แก้ไข และปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชนเพื่อจัดการศึกษา
• การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
• การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
• การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
• การผลิตครู และการคัดกรองครูเพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับ
ความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
• การพัฒนาวิชาชีพครู
• เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
• การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา
• องคกรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
กรกฎาคม 2563

2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
• การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็ก
ปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
• การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
• การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
• การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
• การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
• การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
• ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
• การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
• การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
ของระบบอุดมศึกษา
• การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแ้ ห่งชาติ
nscr.nesdc.go.th

3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
• การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษายกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษและบุคคลที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ
• การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือ
ในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน

6. การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา
เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอน
• สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
• พื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
• การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ

7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
• ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
• การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรู
ด้วยดิจิทัลแหงชาติ
• การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล/สารสนเทศ/สื่อ เพื่อการรู้วิธีการ
เรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่
สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและ
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

9

่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2 รายงานผลการปฏิรูปประเทศด้2.าลดความเหลื
นการศึ
กษา ประจาปี
2562

การดาเนินงานในภาพรวม แผนฯ ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 7 เรื่อง และมีจานวนกิจกรรมภายใต้แผนฯ รวม 131 กิจกรรม ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่แล้วเสร็จ
6 กิจกรรม หรือร้อยละ 5 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด 99 กิจกรรม หรือร้อยละ 77 และกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินการแต่ล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กาหนด 25 กิจกรรม หรือร้อยละ 19 รายละเอียดดังแผนภาพ

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรปู ประเทศ
•

•

โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย จานวน 7 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดทาแล้วเสร็จ 4 ฉบับ ได้แก่ • พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 • พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 • พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562
นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ คือ • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ • กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ

กรกฎาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระที่ 2
2.3

เรื่องเพื่อทราบ

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

2.3 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
มาตรา 13
มาตรา 11 (1)
มาตรา 11 (2)
มาตรา 11 (3)
มาตรา 11 (4)

เมื่อมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง กาหนดให้ ครม. แจ้ง คกก.ปฏิรูปแก้ไขปรับปรุงแผนด้านนั้น ๆ โดยเร็ว
กาหนดให้ คกก.ปฏิรูปประเทศจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาตามมาตรา 10 (2) แล้วเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วัน

เมื่อที่ประชุมร่วมพิจาณาเห็นชอบแล้ว ให้เสนอ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบภายใน 30 วัน
ในการดาเนินการตาม (1) ให้ คกก. ปฏิรูปเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น เข้าร่วมชี้แจงหรือ
แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการดาเนินการ รวมทั้ง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่
ประชาชน จะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย

2.3การปรั
การปรับบปรุปรุงแผนการปฏิ
งแผนการปฏิรูปรูปประเทศ
ประเทศ(ต่(ต่อ)อ)
2.3
มติคณะรัฐมนตรี 3 ธันวาคม 2562
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้

2.3การปรั
การรับบฟัปรุงความคิ
ดเห็น (ต่
)
2.3
งแผนการปฏิ
รูปอประเทศ
(ต่อ)
วุฒิสภา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 ภาค
บปรุงเป้าหมายให้ประชาชนสามารถจับต้อง
1 ควรปรั
และติดตามได้
บ ปรุ ง รายละเอี ย ดกิ จ กรรมให้ ส ามารถ
2 ควรปรั
ดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

านึงถึงการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
3 ควรค
ในแผนการปฏิรูปประเทศที่ปรับปรุงแล้ว

1
ากั ด จ านวนการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายใหม่ ที่ มี
5 ควรจ
จานวนมากเกินไป 1
วิ ธี ก ารหรื อ ช่ อ งทางให้ ป ระชาชนสามารถ
6 ควรมี
1อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ติดต่อสื่อสารกับภาครัฐได้
จกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศให้
4 ควรขยายกิ
ครอบคลุมกับประชาชนในทุกภาคส่วน

1

ควรปรับปรุง เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนฯ มีความ
สอดคล้องกัน และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

2

ควรบู ร ณาการกิ จ กรรมที่ มี วิ ธี ก ารด าเนิ น การ และ
ลักษณะของเรื่องที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน

3

ควรทบทวนกฎหมายที่ บั ญ ญั ติ โ ดยฝ่ า ยบริ ห ารให้ มี
ความเป็นธรรม

4

ควรให้พิจ ารณาความสาคั ญกับบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
ด้านภารกิจ และงบประมาณ

5

ควรปรับปรุงชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและรองชัดเจน

1
2

3
4

26 คณะ

แผนการปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการให้สอดคล้อง
กับตามมาตรา 258 และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ตามมาตรา 257 ของรั ฐ ธรรมนู ญ และต้ อ งบรรลุ
เป้าหมายในระดับเดียวกับที่กาหนดไว้เดิมในปี 2565
ให้ ข้ า ราชการท างาน มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างานเชิ ง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม และการทุจริตคอร์รัปชั่น
ต้องหมดไปจากระบบราชการและสังคมไทย
กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
การรู้รักสามัคคีและการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
สภาผู้แทนราษฎร
ควรกาหนดตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากล
ตัดกิจกรรมที่เป็นภารกิจของส่วนราชการที่อาจซ้าซ้อน
ในการดาเนินงานและประเมินผล
ให้มีการพัฒนาและยกระดับสานักงบประมาณของ
รัฐสภาให้เป็นหน่วยงานภายใต้กากับของประธาน
รัฐสภา

4.2การปรั
การปรับบปรุปรุงแผนการปฏิ
งแผนการปฏิรูปรูปประเทศ
ประเทศ(ต่อ)
2.3
ข้อเสนอเค้าโครงการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ
ส่วนที่ 1

บทนา
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
1.2 ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วดั

ส่วนที่ 2

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม)
2.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (เกริ่นนาหลักการและเหตุผลในการดาเนินกิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยสาคัญ)
1) เป้าหมายและตัวชี้วดั ของกิจกรรมปฏิรปู
2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (หน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว)
3) ระยะเวลาดาเนินการรวม
4) ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
5) ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรปู
5.1) ขั้นตอนที่ 1 / ระยะเวลาดาเนินการ
5.2) ขั้นตอนที่ ..

1 ร ะ เ บี ย บ ที่ ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม ป ร ะ ธ า น
กรรมการปฏิรูป ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ได้กาหนดเค้ า
โครงร่างแผนปฏิรูปตาเอกสารแนบท้าย

2

ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง
เค้าโครงร่างแผนการปฏิรูปเพื่อให้มีความ
กระชั บ และชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น จั ด ท าเค้ า
โครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
3 ธันวาคม 2562 ดังนี้

2.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2
2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 .. (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม)

ส่วนที่ 3
14 กรกฎาคม 2563

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
nscr.nesdc.go.th
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4.2การปรั
การปรับบปรุปรุงแผนการปฏิ
งแผนการปฏิรูปรูปประเทศ
ประเทศ(ต่อ)
2.3
กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ มติคณะรัฐมนตรี 5 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรปู และให้คณะกรรมการปฏิรูปดาเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่
แต่งตั้งกรรมการปฏิรูปเพิ่มเติม

14 กรกฎาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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4.2การปรั
การปรับบปรุปรุงแผนการปฏิ
งแผนการปฏิรูปรูปประเทศ
ประเทศ(ต่อ)
2.3
การรับฟังการคิดเห็น
1.

2.

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มอบหมายให้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศทุก
ด้านร่วมกัน จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินการ การประหยัดเวลา และงบประมาณ
ฝ่ายเลขานุการเห็นสมควรกาหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูป ดังนี้
คณะกรรมการฯ ยกร่างการปรับปรุงแผนฯ
เพื่อส่งร่างแรกให้ สศช.
ภายใน 17 ส.ค. 63

กรกฎาคม
ที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
14 ก.ค. 63

14 กรกฎาคม 2563

24 – 28 ส.ค. 63
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นรวมจานวน 1 ครั้ง
ทีก่ รุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายด้านการปฏิรปู ละประมาณ
100 คน

สิงหาคม

กันยายน

รับฟังความคิดเห็น

18 – 31 ส.ค. 63
• ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th/Line @nscr
• จดหมายราชการถึงทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 แนวทางและแผนการดาเนินการการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

2.3 แนวทางและแผนการด
การปรับปรุงแผนการปฏิ
(ต่บอปรุ
) งแผนการปฏิรูปประเทศ
3.1
าเนิรูปนประเทศ
การการปรั
เรื่องเดิม
• คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป และให้คณะกรรมการปฏิรูป
ดาเนินการภายใน 90 วัน โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจะต้องจัดส่งแผนปฏิรูปประเทศให้ สศช. วันที่ 28 กันยายน 2563
• ในคราวการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้แจ้งการปรับปรุงวิธีการ และแนวทางการทางาน เพื่อให้การดาเนินงานปฏิรูปประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ได้แก่ การตั้งรองประธานกรรมการ และโฆษก การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ข้อเสนอแนวทางและแผนการดาเนินการการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แนวทางการทางาน
การตั้งรองประธานกรรมการ
ได้แก่

การตั้งโฆษก
ได้แก่

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
• ประธานอนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
(ผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน)

2.3 แนวทางและแผนการด
การปรับปรุงแผนการปฏิ
(ต่บอปรุ
) งแผนการปฏิรูปประเทศ (ต่อ)
3.1
าเนิรูปนประเทศ
การการปรั
แผนการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานระยะแรก ช่วงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563

การดาเนินงาน

กรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
ก.ย.

ส.ค.


ประชุมคณะกรรมการฯ กาหนดประเด็นปฏิรปู



ยกร่างแผนปฏิรปู ประเทศ



ประชุม คกก. พิจารณาร่างแรก



ส่งร่างแรกให้ สศช. เพื่อรับฟังความคิดเห็น
(17 ส.ค.)
รับฟังความเห็น
ปรับปรุงแผนปฏิรูป








ประชุม คกก./ ส่งแผนปฏิรปู ให้ สศช. (28 ก.ย.)
เสนอแผนปฏิรปู ฉบับปรับปรุงต่อที่ประชุม
ประธานร่วม
เสนอแผนปฏิรปู ฉบับปรับปรุงต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ ครม. และรัฐสภาเพื่อทราบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.











2.3 แนวทางและแผนการด
การปรับปรุงแผนการปฏิ
(ต่บอปรุ
) งแผนการปฏิรูปประเทศ
3.1
าเนิรูปนประเทศ
การการปรั
แผนการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานระยะต่อไป

ประสาน ติดตามการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุตามแผนอย่างมีประประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
รายงานผลการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความความเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ แนวทางและแผนการด าเนิ น การการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา
หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด เพื่อจะได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานต่อไป

ขอความความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางและแผนการดาเนินการ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประการใด เพื่อจะได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้
านการศึกษา3. มุ่ง(Big
Rock)

สถานการณ์เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา
•
•

นักเรียนที่เข้าศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ในระหว่างปีการศึกษา 2546–2548 จานวนกว่าร้อยละ 20 ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ (ม.ต้น) และกว่าร้อยละ 31 หลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.
แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีนโยบายเรียนฟรี แต่ความยากจนยังถือเป็นสาเหตุที่สาคัญในการหลุดออกนอกระบบ
การศึกษา โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุด 10% ได้เรียนต่อในระดับ ม.ปลาย/ปวช. ร้อยละ
80.3 และได้เรียนต่อในระดับ ปวส./อุดมศึกษา ร้อยละ 63.1 และกลุ่มเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่
ยากจนที่สุด 10% ได้เรียนต่อระดับ ม.ปลาย/ปวช. เพียงร้อยละ 40.5 และได้เรียนต่อในระดับ ปวส./อุดมศึกษา
เพียงร้อยละ 4.2 จนถึงระดับม.ปลาย/ปวช.

เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา (ปีการศึกษา 2548-2560)

ค่าจ้างเฉลี่ยที่แรงงานได้รับต่อเดือน (บาท)

ผลกระทบ
• เด็กและเยาวชนมีระดับทักษะต่า ทาให้ได้รับค่าจ้างที่ต่าเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ของระดับการศึกษากับรายได้ โดยจะลดลงตามระดับการศึกษาที่ต่าลง ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดวัฎจักร
ความจนโดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน
• อาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในระยะยาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร
(Demographic Change) โดยมีแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่าลง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์
ที่มา: สศช. (2563). รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส24
1/2563

3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (Big Rock) (ต่อ)
ประเด็น/กิจกรรม

วิธีการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

องค์กรรับผิดชอบ

การลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
1. สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบ
การศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและ
พัฒนาทักษะอาชีพ

กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูร
ณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการค้นหา เฝ้า
ระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็ก
เยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับ
เข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ

เด็กและเยาวชนนอกระบบกลับเข้า
ศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ

จานวนเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลดลงมากกว่าร้อยละ 25
ภายใน 3 ปี

หน่วยงานหลัก
อปท.
หน่วยงานร่วม
ศธจ. พมจ.
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2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้
านการศึกษา3. มุ่ง(Big
Rock) (ต่อ)

สถานการณ์การศึกษาและการมีงานทาของผู้พิการ
•

การศึกษาและการเรียนรู้ คนพิการที่ได้รับการศึกษามีจานวน 1,231,999 คน โดยมีการศึกษาสูงสุดเพียงระดับประถมศึกษามากถึง 1,167,780 คน (ร้อยละ
94.79) รองลงมาคือ มัธยมศึกษา (ร้อยละ 2.07) การศึกษานอกระบบและอื่น ๆ (ร้อยละ 1.33) ตามลาดับ ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
เพียง 4,295 คน (ร้อยละ 0.35) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 3,273 คน (ร้อยละ 0.26) ขณะที่มีคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาอีกจานวนถึง 802,520 คน
สถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการทั่วประเทศ ประจาปี 2563

•

ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2563)

การมีงานทาและการจ้างงาน การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 กาหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่
100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทางาน 1 คน อย่างไรก็ตาม มีคนพิการได้รับการ
จ้างงานตามมาตรา 33 ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่งเพราะ (1) คนพิการไม่พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานเช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลทั่ ว ไป เนื่ อ งจากขาดโอกาสทางการศึ ก ษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับสูง และ (2) สถานที่ไม่ได้รับการออกแบบให้
เป็นมิตรกับทุกคน และยังไม่ตอบโจทย์ให้คนพิการรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้
โดยสะดวกและปลอดภัยด้วยตัวเอง
26

3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (Big Rock) (ต่อ)
ประเด็น/กิจกรรม

วิธีการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

องค์กรรับผิดชอบ

การลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
2. สร้างระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้
คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษา
ได้มากขึ้น และในระดับที่สูงขึ้น

1. พัฒนาอารยสถาปัตย์ (Universal
Design) ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียม
2. สร้าง/พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาให้สามารถอานวย
ความสะดวก เพื่อให้สอดรับต่อ
ความจาเป็นเฉพาะบุคคลอย่าง
สมเหตุสมผล (Reasonable
Accommodation)
3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก และดูแลรักษาให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน

คนพิการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีคนกลุ่มใด
ต้องรอขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
ไม่มีใครต้องเป็นภาระใคร

1.
2.

3.

4.

จานวนคนพิการเข้าถึง
การศึกษาในแต่ละ
ระดับเพิ่มขึ้น
จานวนสถานศึกษาที่มี
การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการใช้ชีวิต
ของคนพิการมีเพิ่มขึ้น
จานวนบุคลากรที่มี
ทักษะ สามารถอานวย
ความสะดวก สอดรับ
ต่อความจาเป็นของคน
พิการเฉพาะบุคคล
จานวนสถานศึกษาที่มี
อุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการ หรือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก อย่าง
เพียงพอกับการใช้งาน

หน่วยงานหลัก
ศธ. อว.
หน่วยงานร่วม
พม. คค. สธ. อปท.
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2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้
านการศึกษา3. มุ่ง(Big
Rock) (ต่อ)

สถานการณ์แรงงานไทย
•

ตลาดแรงงานไทยมีปัญหาโครงสร้างความไม่สอดคล้องกันของ
ระดับการศึกษาผลิตปริญญาตรีสัดส่วนสูง แต่ตลาดต้องการ
สายอาชีพ

•

ตลาดแรงงานไทยพึ่งพาแรงงานทักษะต่า/ผลิตภาพไม่สูงในสัดส่วนสูง
อีกทั้ง แรงงานในตลาดยังมีทักษะต่ากว่าที่นายจ้างคาดหวัง โดยเฉพาะ
ทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทางาน

ที่มา: ดร. เสาวณี จันทะพงษ์ (2563). ผลกระทบจากวิกฤต COVIF การปรับตัวและความท้าทายต่อกลุ่มแรงงานตอนต้น (Young Workers)
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3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (Big Rock) (ต่อ)
ประเด็น/กิจกรรม

วิธีการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

องค์กรรับผิดชอบ

การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี และระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ และนาไปสู่การจ้างงาน

จัดทามาตรการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
โดยการรับเด็กเข้าไปฝึกงาน และมี
ข้อตกลงร่วมในการจ้างงานหลังจบ
การศึกษา อาทิ เพิ่มสิทธิประโยชน์การ
ลดหย่อนภาษี

1.
2.

แรงงานมีทักษะที่ตรงตามความ
คาดหวังของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการร่วมจัดการ
อาชีวศึกษา ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
และนาไปสู่ข้อตกลงร่วมในการ
จ้างงานหลังจบการศึกษา

1.

2.

จานวนสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่นๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้รับการ
จ้างงานจากข้อตกลง
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

หน่วยงานหลัก
สอศ.
หน่วยงานร่วม
รง. อห. กค.
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2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้
านการศึกษา3. มุ่ง(Big
Rock) (ต่อ)

สถานการณ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์ประกอบการประเมินขึน้ เงินเดือนและการเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• ด้านการจัดการเรียนการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
• ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
• ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
• งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
• ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักเกณฑ์การประเมินขึน้ เงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (2561)
การจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการชั้นเรียน

30%

การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ
5%
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
10%

45%

ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 5%

10%

คุณธรรม จริยธรรม
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3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (Big Rock) (ต่อ)
ประเด็น/กิจกรรม

วิธีการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

องค์กรรับผิดชอบ

การพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
4. การปรับระบบการประเมินครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักเรียน

เปลี่ยนวิธีการประเมินขั้นเงินเดือน
และการเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้น้าหนัก
กับองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่วนมาก

ลดภาระงานครู ดึงครูกลับสู่ห้องเรียน
และสามารถจัดเตรียมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

1.
2.

องค์ประกอบของการ
ประเมินขั้นเงินเดือน
และการเลื่อนวิทยฐานะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนักเรียน

หน่วยงานหลัก
ศธ. อปท.
หน่วยงานร่วม
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2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้
านการศึกษา3. มุ่ง(Big
Rock) (ต่อ)

สถานการณ์การทดสอบเพื่อวัดผลการเรียน
ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดระบบทดสอบไว้หลายระบบ อาทิ
• GPA เป็นการทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
• O-NET เป็ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ขั้ น พื้ นฐาน (ป.6, ม.3, ม.6)
ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
• GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป โดยวัดความสามารถในการอ่าน/การ
เขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/การแก้โจทย์ปัญหา และความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
• PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ อาทิ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิชาชีพครู ศิลปกรรมศาสตร์ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
• 9 วิชาสามัญ เป็นการทดสอบกลางเพื่อใช้เป็นคะแนนประกอบในการรับตรงเข้า
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเพิ่มอีก 2 วิชาสาหรับนักเรียนสายศิลป์ คือ วิชา
คณิตศาสตร์ 2 และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
•
•
•

ผลกระทบจากการทดสอบบ่อยครั้ง
ความเครียด
ค่าสมัครสอบ/ค่าเดินทาง
ค่าเสียเวลา

ตัวอย่างต่างประเทศ







ประเทศอังกฤษ
การขึ้นชั้นเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นไปโดยอัตโนมัติ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีระบบทดสอบความรู้ความสามารถของเด็กใน
2 ระดับ ได้แก่ GCSE (General Certificate of Secondary Education) และ
A Level (Advanced Level)
GCSE เป็นการทดสอบเพื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยเลือกสอบประมาณ 6-10
วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ ฯลฯ โดยผลการสอบแบ่งเป็น 10 ระดับ (U, 1-9 ) เกณฑ์ผ่านอยู่ที่เกรด 4
ทั้งนี้ นักเรียนที่ สอบ GCSE
ได้แล้ว (อย่างน้ อย 5 วิชา) หากจะศึ กษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดับ A Level
A Level เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการหลังการศึกษาใน
ระดับ GCSE โดยมีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level
จะลงเรียนเพียง 3-4 วิชาเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ ผลการสอบ A Level
มี 7 ระดับ (A*–F) โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบตั้งแต่ C
ขึ้นไป
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3.2 (ร่าง) ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (Big Rock) (ต่อ)
ประเด็น/กิจกรรม

วิธีการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

องค์กรรับผิดชอบ

การปรับระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
5. ปฏิรูประบบการทดสอบมาตรฐานใน
ระดับประเทศให้เหลือเพียงระบบเดียว
โดยเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ (literacy-based test)
ที่สามารถประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์จริง
ในชีวิตประจาวันได้

1. ปรับลดระบบการทดสอบ
มาตรฐานในระดับประเทศ โดย
ปรับจากระบบ O-NET, GAT,
PAT, 9 วิชาสามัญ และอื่นๆ ใน
ปัจจุบัน ให้เหลือเพียงระบบเดียว
2. ปรับปรุงลักษณะข้อสอบมาตรฐาน
ให้สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจ
และทักษะของผู้เรียนในด้าน/สาขา
ต่าง ๆ อาทิ ข้อสอบแบบอัตนัย
ข้อสอบแบบเลือกตอบได้

1.
2.
3.
4.

ลดความยุ่งยากและซ้าซ้อนของ
ระบบการทดสอบมาตรฐาน
ระดับประเทศ
ลดความเครียดของผู้เรียน
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาและมีทักษะที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้จริง

1.
2.

3.

จานวนระบบการ
ทดสอบระดับประเทศ
ลักษณะข้อสอบ
ระดับประเทศที่เป็น
แบบอัตนัย เพื่อ
สะท้อนถึงทักษะต่างๆ
ของผู้สอบ อาทิ การคิด
วิเคราะห์ การสื่อสาร
ความคิดสร้างสรรค์
(learning skills)
ลักษณะข้อสอบที่ให้
ผู้สอบสามารถ
เลือกตอบได้ตามความ
ถนัดและความสนใจ
เพื่อสะท้อนถึงทักษะ
การตัดสินใจ การ
วางแผน การรับผิดชอบ
(life skills)

หน่วยงานหลัก
ศธ. สทศ.
หน่วยงานร่วม
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จึงเรียนมาเพื่อขอหารือประเด็นปฏิรูปด้านการศึกษา
เพื่อจัดทารายละเอียดแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในลาดับต่อไป

34

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอบคุณ

Back up

การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
ที่

ปฏิรูปประเทศด้าน

ประธานกรรมการ

1

การเมือง

นายปกรณ์ ปรียากร

2

บริหารราชการแผ่นดิน

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

ที่
9

ปฏิรูปประเทศด้าน
สังคม

ประธานกรรมการ
นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

10 พลังงาน

นายพรชัย รุจิประภา

11 การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายภักดี โพธิศิริ

3

กฎหมาย

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

4

กระบวนการยุติธรรม

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

5

เศรษฐกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

6

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นายรอยล จิตรดอน

12 การศึกษา

นายวรากรณ์ สามโกเศศ

7

สาธารณสุข

นายอุดม คชินทร

นายนิธิ มหานนท์

8

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเสรี วงษ์มณฑา

13 วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 คณะกรรมการตามประกาศนี้มี วาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 อันครบกาหนดห้าปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่จะพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น ๆ
ตามกฎหมาย

ขอบเขตงานตามแผนการปฏิ
วาระที
่ 2.1 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีรูปเรืประเทศ
่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) (ต่อ)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

ขอบเขตงาน

การเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดาเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์
แห่งชาติการต่างประเทศ

บริหารราชการแผ่นดิน

การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ การอานวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน ระบบราชการ โครงสร้ างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนกาลังคนและ
ค่าตอบแทนภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอานาจ
การปกครองท้องถิ่น

กฎหมาย

การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ระบบอนุญาต ระบบกรรมการ และระบบโทษใน
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย
และการเข้าถึงกฎหมาย

2.1่ 2.1
การแต่
งตั้งคณะกรรมการปฏิ
ประเทศด้
านต่าง ๆ รูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) (ต่อ)
ขอบเขตงานตามแผนการปฏิ
รูปประเทศ
วาระที
ประกาศส
านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อรงูปแต่
งตั้งคณะกรรมการปฏิ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

ขอบเขตงาน

กระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน กิจการตารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน
ด้านการยุติธรรม

เศรษฐกิจ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง
วิ ก ฤติ ก ารณ์ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ระบบภาษี อ ากร สหกรณ์ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ
ทุกขนาด วิสาหกิจเพื่อสังคม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการและกาจัดขยะมูลฝอย
การกระจายการถือครองที่ดินและการแก้ปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ภัยธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง

สาธารณสุข

ระบบการแพทย์ ป ฐมภู มิ เวชศาสตร์ ค รอบครั ว การบริ ห ารจั ด การหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น
และรั ก ษาโรคติ ด ต่ อ การบริ ห ารบุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส าธารณสุ ข
เภสัชศาสตร์ ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต การควบคุมและป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ

2.1่ 2.1
การแต่
งตั้งคณะกรรมการปฏิ
ประเทศด้
านต่าง ๆ รูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) (ต่อ)
วาระที
ประกาศส
านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อรงูปแต่
งตั้งคณะกรรมการปฏิ
ขอบเขตงานตามแผนการปฏิ
รูปประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

ขอบเขตงาน
การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสือ่
ความผิดเกี่ยวกับสื่อ คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

สังคม

การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคม ความเป็นธรรมในสังคม การคุ้มครองผู้บริโภค
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสถาบันครอบครัว การรักษา
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

พลังงาน

การบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งคุ้ ม ค่ า การผลิ ต และ
การใช้พลังงานทางเลือก
การตรวจสอบการใช้อานาจภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการและกลไกเพื่อป้องกั นและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมภาคประชาชน
ให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระบบคุณธรรมและจริยธรรม

2.1่ 2.1
การแต่
งตั้งคณะกรรมการปฏิ
ประเทศด้
านต่าง ๆ รูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) (ต่อ)
วาระที
ประกาศส
านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อรงูปแต่
งตั้งคณะกรรมการปฏิ
ขอบเขตงานตามแผนการปฏิ
รูปประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

ขอบเขตงาน
กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิ ภ าพผู้ประกอบวิ ชาชีพครู และ
อาจารย์ ระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ระบบคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดการ
เรี ย น การสอนทุ ก ระดั บ การช่ว ยเหลื อ ผู้ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ การลดความเหลื่ อ มล้ าในการศึ ก ษา
หลักสูตร ตารา และเทคโนโลยีทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ การสอนแบบสื่อทางไกล

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ การนามาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
ความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทา การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และ
สวั สดิ การที่ ดี การประกั นสั งคม การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ในด้ านความมั่ นคง สุ ขภาพ และปั จจั ย
ในการดารงชีวิต

กับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา”

เป้าหมายการศึกษาในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ม.50 (4)
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ม. 54 และ หมวด 14 การปฏิรูป
ประเทศ ม.250 การจัดการศึกษา ดาเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึง
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.258 จ.(1) การ
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.259 ม.261 กลไกการปฏิรูปการศึกษา
ให้มีการจัดทาแผน การวัดประเมินผล ระยะเวลาในการปฏิรูป โดยให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม จัดให้มีคณะกรรมการ
ที่เป็นอิสระดาเนินการจัดทาข้อเสนอและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
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หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.258 จ. (2) การสร้างโอกาส
ทางการศึกษา ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู

หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.258 จ. (4) การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระดับชาติและพื้นที่
หมวด 16 ปฏิรูปประเทศ ม.258 จ. (3)
การพัฒนาคุณครู
ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู รวมทั้งกลไกสร้างระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
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