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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดา้นการศึกษา 
ครั้งท่ี 3/2564 

1. เรื่องเดิม 

1.1 ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 
3/2564 เรียบร้อยแล้ว 

1.2 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 มาเพื่อโปรดพิจารณา 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรอง 

2. มติท่ีประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ช้ัน 3 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

คณะกรรมการผู้เข้าประชุม 

1. นายวรากรณ์  สามโกเศศ ประธานกรรมการ 

2. นายวิวัฒน์  ศัลยกําธร รองประธานกรรมการ 

3. นายศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการ 

4. นางประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ กรรมการ 

5. นายศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ กรรมการ 

6. นายศิริเดช  สุชีวะ กรรมการ 

7. นายสมภพ  มานะรังสรรค์ กรรมการ 

8. นายวิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล กรรมการ 

9. นายไกรยส  ภัทราวาท กรรมการ 

10. นางสาวกานดา  ชูเชิด กรรมการและเลขานุการ 

11. นายภูมิศรัณย์  ทองเลี่ยมนาค ผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวบุญทวี  เทียมวัน ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการผู้ลาประชุม 

1. นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ติดภารกิจอื่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.จรสวรรณ  โกยวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผศ. ดร.กุลนันท์  เกียรติกิตติพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. นางสาวศิรี  จงดี นักวิชาการ กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 
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4. นางสาวสรัญญา กิตติเจริญกานต์ นักวิชาการ กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. คุณณัทกาญจน์  เดชอุปการ นักวิชาการ กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 

6. นายภูมิ เพ็ญตระกูล นักวิชาการ กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 

7.-16. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เร่ิมประชุม 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ประธานกรรมการได้ขอให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน ตามพระราชกําหนดว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรรมการทุกท่านได้แสดงตนเข้าร่วมการประชุมแล้ว 
จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

1.1 เม่ือวันที่ 4 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  
เร่ือง ร่าง แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปประเด็นคําถาม  
เพ่ือจัดเตรียมในการรายงานครั้งต่อไป 

1.2 แผนขับเคลื่อน 5 กิจกรรมปฏิรูป (5 Big Rock) ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพหลักได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ประธานคณะกรรมการฯ 
ประธานอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการ ซึ่งจะมี
ทั้งโครงการที่เสนอของบประมาณในปี 2564 และปี 2565 รวมทั้งเป็นโครงการเร่งด่วน
อาจจะต้องขอใช้งบกลาง ทั้งนี้ รายละเอียดจะนําเสนอในวาระเพื่อทราบต่อไป 

2. มติที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

1. กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2564 
โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข 

2. มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 2/2564 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ 

ความคืบหน้าของการจัดทําแผนขับเคลื่อน 5 กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (5 Big Rock) 

1. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานถึงในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา คร้ังที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้
ผู้ รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม ปรับปรุงร่างแผนขับเคล่ือนฯ  ตามคําแนะนําของ 
คณะกรรมการฯ และจัดส่งให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ 
31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้ดําเนินการปรับปรุงแผนขับเคล่ือนกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จํานวน 
36 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,868,763,800 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

วงเงินรวม 2 ปี 
(บาท) 

วงเงินขอจัดสรร
จากงบกลาง (บาท) 

รวมโครงการ 

BR1201 การสร้าง
โอกาสและ 

ความเสมอภาค 
ทางการศึกษาต้ังแต่

ระดับปฐมวัย 

 - 10 โครงการ  
จาก 3 หน่วยงาน 
- วงเงินรวม 
229,282,300 บาท 

229,282,300  10 โครงการ 
3 หน่วยงาน 

BR1202  
การพัฒนา 

การจัดการเรียน 
การสอนสู่ 

การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ  

เพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

- 4 โครงการ  
จาก 3 หน่วยงาน 
- วงเงินรวม 
1,625,000,000 
บาท 

- 2 โครงการ  
จาก 1 หน่วยงาน 
- วงเงินรวม 
265,000,000 บาท 

1,890,000,00  6 โครงการ 
4 หน่วยงาน 

BR1203 การสร้าง
ระบบการผลิต 
และพัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

- 1 โครงการ  
จาก 1 หน่วยงาน 
- วงเงินรวม 
700,000 บาท 

- 4 โครงการ  
จาก 2 หน่วยงาน 
- วงเงินรวม 
80,581,500 บาท 

81,281,500 - ชุดโครงการ 
การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตครูท่ี
มีคุณภาพมาตรฐาน 
มี 4 โครงการย่อย
(สป. อว.) 
-วงเงินรวม 
43,000,000 บาท 

9 โครงการ 
3 หน่วยงาน 

BR1204 การจัด
อาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีและระบบ

อ่ืน ๆ ท่ีเน้น 
การฝึกปฏิบัติ 

- 3 โครงการ  
จาก 1 หน่วยงาน 
- วงเงินรวม 
1,315,000,000 
บาท 

 1,315,000,000  3 โครงการ 
1 หน่วยงาน 
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ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

วงเงินรวม 2 ปี 
(บาท) 

วงเงินขอจัดสรร
จากงบกลาง (บาท) 

รวมโครงการ 

อย่างเต็มรูปแบบ 
นําไปสู่การจ้างงาน  
และการสร้างงาน 

BR1205 การปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและ

ระบบธรรมา- 
ภิบาลของสถาบนั 

อุดมศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทย 
ออกจากกับดัก
รายได้ปานกลาง

อย่างย่ังยืน 

- 4 โครงการ  
จาก 3 หน่วยงาน 
- วงเงินรวม 
225,000,000 บาท 

- 3 โครงการ  
จาก 3 หน่วยงาน 
- วงเงินรวม 
80,200,000 บาท 

305,200,000 - ระบบงบประมาณ
การผลิตและพัฒนา
กําลังคนในลักษณะ
demand-side 
financing (สป. อว.) 
- วงเงินรวม 
5,000,000 บาท 

8 โครงการ 
6 หน่วยงาน 

 

รวม 3,165,700,000 655,063,800 3,820,763,800 48,000,000  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 3) 

2. ความเห็นและประเด็นการอภิปรายของคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้ 

 โครงการท่ีเสนอภายใต้แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่หน่วยงานดําเนินการอยู่แล้ว อีกทั้งยังไม่ครอบคลุม
ประเด็นและตอบโจทย์แผนปฏิรูปฯ เท่าที่ควร จึงขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Big Rock หารือกับ
หน่วยงานว่าควรมีโครงการอะไรเพิ่มเติม อันจะนําไปสู่การปฏิรูปฯ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเห็นผลในช่วง 
2 ปี (ปี 2564 – 2565) เพื่อให้คนรุ่นต่อไปสามารถสานต่อแนวคิดสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

3. มติที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือหารือ 

(ร่าง) แผนการดําเนินงานและกิจกรรมสนับสนุน การเปิดตัวแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และการจัดเวทีสนทนา
สาธารณะ ในปีงบประมาณ 2564 

1. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานถึงในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา คร้ังที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบร่างแผนการดําเนินงาน
และกิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ระยะ 6 เดือน ระหว่างเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2564 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําร่างกําหนดการการจัดเวที
สนทนาสาธารณะ และให้กรรมการฯ/อนุกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบแต่ละ Big Rock พิจารณากรอก
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รายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสนทนา กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่จัดงานดังกล่าว 
เพื่อหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวม
ร่างกําหนดการการจัดเวทีสนทนาสาธารณะ ซึ่งกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบแต่ละ  
Big Rock ได้พิจารณากรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

1.1 เวทีสนทนาสาธารณะ / Webinar ร่วมกับ Thai PBS โดยจะดําเนินการใน 2 กิจกรรม 
ดังนี้ 

1) เวทีเปิดตัวแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยจะเชิญเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
(กสศ. ศธ. อว. พม. มท. สธ. อก.) ภาคประชาสังคม (เครือข่าย TEP และ เครือข่าย
ภาคประชาสังคมด้านการศึกษา และด้านเด็กและเยาวชน) ภาคเอกชน (อาทิ 
หน่วยงานในโครงการ Connext ED และ Partnership School (บ้านปู, กลุ่มเซ็นทรัล, 
กลุ่ม ปตท., ทรู คอร์ปอเรชั่นฺ)) และองค์การระหว่างประเทศ (UNICEF, UNESCO) 
ร่วมสนทนา โดยคาดว่าจะดําเนินการในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้
ทันเวลากับการรายงานความคืบหน้าตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้
ประมาณเดือนมีนาคม 2564 

2) การจัดเวทีสนทนาสาธารณะ โดยแบ่งการจัดเป็น 5 เวที (5 Big Rocks) ได้แก่  

(1) เวทีสนทนากิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ผู้เข้าร่วมสนทนา ประกอบด้วย ภาครัฐ (กสศ. 
ศธ. พม. มท. สธ.) สถาบันการศึกษา (อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและ
ออกแบบนโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล) ภาคประชาสังคม (อาทิ มูลนิธิเด็กน้อย
พัฒนา, มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นางทิชา ณ นคร) 
และองค์การระหว่างประเทศ (อาทิ UNESCO, UNICEF) ซึ่งคาดว่าจะจัด 
ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2564 

(2) เวทีสนทนากิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ผู้เข้าร่วม
สนทนา ประกอบด้วย ภาครัฐ (ศธ. อว. ดศ. OKMD) สถาบันการศึกษา อาทิ
ครูปอ นายปฏิพัทธ์ สถาพร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ภาคประชาสังคม (อาทิ Teach For Thailand, มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองไทย, น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ) ภาคเอกชน (อาทิ Start Dee, 
Open Durian, นายธานินทร์ ทิมทอง Learn Education, นายสุธี อัสววิมล 
On Demand, รศ.ประภาภัทร นิยม โรงเรียนรุ่งอรุณ) และองค์การระหว่าง
ประเทศ (อาทิ UNESCO, UNICEF) จะจัดในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม 
2564 
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(3) เวทีสนทนากิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมสนทนา ประกอบด้วย ภาครัฐ 
(อว. ศธ.) ภาคประชาสังคม (อาทิ โครงการผู้นําแห่งอนาคต, Teach For 
Thailand, นายตวง อันทะไชย, นายธนวรรธน์ สุวรรณปาล และภาคเอกชน 
(อาทิ Inskru) จะจัดในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2564 

(4) เวทีสนทนากิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ 
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
ผู้เข้าร่วมสนทนา ประกอบด้วย ภาครัฐ (ศธ. รง. อก. กค. ก.พ. EEC, สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย) ภาคประชาสังคม (อาทิ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย, สมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง) และภาคเอกชน อาทิ สถาบัน
เทคโนโลยีการผลิตสุมิพล, Reeracoen, PRTR) จะจัดในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
เมษายน 2564  

(5) เวทีสนทนากิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ 
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน ผู้เข้าร่วมสนทนา ประกอบด้วย 
ภาครัฐ (อว. ศธ. สทศ. สกสว. รง. กค. อก. EEC, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) 
สถาบันอุดมศึกษา (อาทิ สจล. มจธ. มธ. มช. รศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, 
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) ภาคประชาสังคม (นพ.ประเวศ วะสี, นพ.วิจารณ์ 
พานิช) ภาคเอกชน (อาทิ PTT, SCG, Google, Microsoft, IBM, Workpoint, 
Unilever, SkillLane, ThaiMOOC, SEAC, บริษัทจัดหางาน) จะจัดในสัปดาห์ที่ 2 
ของเดือนพฤษภาคม 2564 

1.2 การจัดทําเนื้อหาเพ่ือเผยแพร่บน Website โดยจะดําเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การสร้าง Template บน Website ประกอบด้วย (1) รายชื่อคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ (2) เล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (3) ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวของ
กรรมการ (4) การดําเนินงานของหน่วยงานขับเคล่ือน (5) การรายงานความคืบหน้า
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ และ (6) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย สศช.จะเป็น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการ 

2) การจัดทํา Infographics ประกอบด้วย (1) Mind Map ของ Big Rock ด้านการศึกษา 
และ (2) แผ่นผับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย กสศ. และ TEP  
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ 

3) การจัดทําวิดีโอคลิป ประกอบด้วย 6 ชุดวิดีโอ ได้แก่ ที่มาของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และกิจกรรมของแต่ละ Big Rock ทั้ง 5 Big Rock โดย กสศ. 
และ TEP เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ 
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1.3 ร่างกําหนดการเวทีเปิดตัวแผนปฏิรูปประเทศเพ่ือการศึกษา 

(ร่าง) กําหนดการ 
เวทีเปิดตัวแผนปฏิรูปประเทศเพ่ือการศึกษา 

วัน          ที่          มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น.  
ณ (สถานที่) และผ่านทาง Facebook Live ของ Thai PBS 

13:00 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสวนา โดย พิธีกรดําเนินรายงานจาก Thai PBS 

13:10 วีดิทัศน์ ที่มาของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

13:15 – 13:30 กล่าวสรุป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  
โดย นายวรากรณ์  สามโกเศศ  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

13.30 – 14.00 กล่าวสรุป 5 กิจกรรม Big Rock โดย กรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม Big Rock 
(กิจกรรมละ 5 นาที) 

14.00 – 14:45 การเสวนา ทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) โดย 
(1) กรรมการ/อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(2) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรส่วนท้องถิ่น 
(3) ตัวแทนจากภาคประชาสังคม 
(4) ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
(5) ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ 

14:45 – 15:00 ถาม-ตอบ กับผู้เข้าร่วมงานเสวนา โดย พิธีกรดําเนินรายงานจาก Thai PBS 

15:00 กล่าวขอบคุณ และปิดการเสวนา ด้วยลิงค์แบบสอบถามประเมินการจัดงาน (Google Form) 

2. ความเห็นและประเด็นการอภิปรายของคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้ 

2.1 เวทีการเปิดตัวแผนปฏิรูปฯ ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม Big Rock ควรเตรียมเนื้อหา 
ที่จะนําเสนอในเวทีให้พร้อม หลังจากแผนปฏิรูปฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะได้
ดําเนินการได้ทันที สําหรับรูปแบบของเวทีต่าง ๆ น่าจะได้ความชัดเจนมากข้ึนหลังจาก 
การหารือกับ ผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ThaiPBS) ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 

2.2 การจัดเวทีสนทนาในแต่ละ Big Rock กลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญควรเป็นกลุ่มที่บทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อน และควรมีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมสนทนาด้วย 

2.3 การประชาสัมพันธ์ทั้งการจัดทําในรูปแบบของ Infographics และการจัดทําวิดีโอคลิป 
ขอให้นายไกรยสฯ และนายศิริเดชฯ ร่วมกับผู้รับผิดชอบแต่ละ Big Rock จัดเตรียมเนื้อหา
ที่กระชับและเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งขอให้เสนอกรณีตัวอย่างที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาประกอบ 
การทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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3. มติที่ประชุม 

3.1 เห็นชอบแผนการดําเนินงานและกิจกรรมสนับสนุน การเปิดตัวแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และการจัดเวทีสนทนาสาธารณะ ในปี 
งบประมาณ 2564 และร่างกําหนดการเวทีเปิดตัวแผนปฏิรูปประเทศเพื่อการศึกษา 

3.2 มอบหมายให้นายไกรยสฯ นายศิริเดชฯ ร่วมกับผู้รับผิดชอบแต่ละ Big Rock จัดเตรียม
เนื้อหาที่กระชับและเข้าใจได้ง่าย เพื่อนําเสนอในเวทีเปิดตัวแผนปฏิรูปประเทศ และจัดทํา
เป็น Infographics และวิดีโอคลิป พร้อมทั้งเสนอกรณีตัวอย่างที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
ให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาประกอบการทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 
 

(นางสาวบุญทวี  เทียมวัน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวกานดา  ชูเชิด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



3.1 – 1 

 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  สรุปการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ต่อ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

1. เรื่องเดิม 

1.1 ในคราวการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ต่อ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการฯ และกรรมการ นายไกรยสฯ ได้เป็น
ตัวแทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการอภิปรายดังกล่าว 

1.2 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปประเด็นอภิปรายเบ้ืองต้น มาเพื่อโปรดทราบ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

2. มติท่ีประชุม 

  

  

  

  

  
 



 

 

การอภิปราย (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 
สรุปประเด็นอภิปรายเบื้องต้นของสมาชิกวุฒิสภา 

วันจันทร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 
อาคารรัฐสภา 

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุิต กรงุเทพมหานคร 

--------------------- 

ผู้อภิปรายรวม 17 ราย มีผู้อภิปรายด้านการศึกษา 3 ราย สรุปประเด็นอภิปรายได้ดังนี้ 

1. นายเฉลา  พวงมาลัย  วุฒิสมาชิก สรุปประเด็นอภิปรายดังนี้ 

(1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบคือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปัจจุบันกองทุนด้านการศึกษา
ของปฐมวัย แต่จากการลงพื้นที่ เพื่อดูความก้าวหน้าของประเด็นดังกล่าวพบว่า 
การดําเนินงานยังไม่คืบหน้า และเป็นไปอย่างล่าช้ายัง จึงควรดําเนินการติดตามเร่งรัด 
การดําเนินการ 

(2) การพัฒนาศาสตร์การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ปรับปรุงแก้ไขยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินการต่อได้ และจากการลงพื้นที่เพื่อดูความก้าวหน้า
ของประเด็นดังกล่าวพบว่าการดําเนินงานยังไม่คืบหน้าและเป็นไปอย่างล่าช้ายัง จึงควร
ดําเนินการติดตามเร่งรัดการดําเนินการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2. นายออน  กาจกระโทก  วุฒิสมาชิก สรุปประเด็นอภิปรายดังนี้ 

(1) การปฏิรูปด้านการศึกษาโดยการพัฒนาผู้ เ รียนให้ไปสู่การมีทักษะด้านอาชีพและ 
ใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีคุณภาพเป็นเป้าหมายหลักของการดําเนินการกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจะทําให้ประสบความสําเร็จนั้นต้องมีการพัฒนา
ครูผู้สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งวิธีการเรียนการสอน เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ 
และการจัดการเรียนการสอน อันจะเห็นได้ชัดจากการเกิดการระบาดของโรคโควิด–19  
ที่กําลังดําเนินอยู่นั้น ทําให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น เป็นต้น 

(2) การผลิตครูรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการผสมผสาน
กันระหว่างครูรุ่นเก่าและครูรุ่นใหม่ ให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ต่าง ๆ และการผสาน
การสอนแบบเก่ากับการสอนของครูรุ่นใหม่ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน 
การสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด 
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(3) นโยบายของรัฐบาลไม่มีความแน่นอนในการบริหารด้านการศึกษาของประเทศ มีการเปล่ียน
นโยบายและขาดความต่อเนื่องของการดําเนินงาน ดังนั้น การกําหนดนโยบายของรัฐต้องมี
ความชัดเจนและเอ้ือต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยหลักสูตรต้องยึดผู้เรียนเป็นหลัก
และการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งการกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่
โรงเรียนเพื่อลดข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินงาน 

(4) การทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพื่อวัดคุณภาพของผู้เรียนและเป็นการประเมินผู้สอน 
ไปด้วยนั้น มีประโยชน์มาก แต่ครูและผู้บริหารโรงเรียนกลับนํามาใช้ผิดวัตถุประสงค์  
โดยเม่ือใกล้การสอบจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบติวสอบในวิชาหลัก ๆ ของการสอบ
และชะลอการสอนในวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ได้คะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูง 

(5) การประเมินโรงเรียนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมส.) 
ควรหาวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 

(6) การแข่งขันทักษะนักเรียนควรให้มีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลักมากกว่า
การแข่งขันเพื่อรางวัลและชื่อเสียงของโรงเรียน 

3. ศ.นพ.ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรินทร์  วุฒิสมาชิก สรุปประเด็นอภิปรายดังนี้ 

ประเด็นการวิจัยและธรรมาภิบาลในระดับอุดมศึกษา ประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยต่ํา  
ในขณะที่การวิจัยมีความสําคัญนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา startup ผลงานวิจัยจะเป็น
ระบบคานงัด จึงต้องพิจารณาเร่ืองนี้ให้ดี  โดยควรกําหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี กําหนด 
ธรรมาภิบาลในทุกส่วนราชการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในงานพัฒนาควรคํานึงถึง 
ความเข้มข้นด้านความเป็นเลิศ จัดให้มีทรัพยากรที่มากพอในงานวิจัย รัฐควรอุดหนุนงานวิจัย
พื้นฐาน การมี regulatory environment ในการเขียนกิจกรรมอย่าให้สับสนต้องแยกให้ชัดเจน 

******************* 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2  การเข้าหารือกับผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เพื่อขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) 

1. เรื่องเดิม 

1.1 ในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ได้มีบทบาทสําคัญในการเป็น
สื่อกลางในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศกับภาคีเครือข่าย 
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประธานกรรมการฯ จึงได้นัดหมายเข้าพบ รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล 
ผู้อํานวยการ Thai PBS เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

1.2 ทั้งนี้ ไทยพีบีเอส ยินดีให้การสนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) เพื่อให้การขับเคล่ือนการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจน โดย 

1) Thai PBS จะช่วยวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร เพื่อการจัดการความขัดแย้งของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) สํานักข่าวของ Thai PBS จะช่วยเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด เวทีเปิดตัวแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และเวทีสนทนาสาธารณะที่เก่ียวข้อง เปิดพื้นที่ให้
สาธารณะได้แสดงความเห็นต่อแผนฯ ดังกล่าว 

3) Thai PBS มีมัลติแพลตฟอร์ม Active Learning TV (ALTV) “ทีวีเรียนสนุก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง 4 องค์ประกอบ คือ เด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มี
บทบาทสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มาร่วมกันสร้างนิเวศการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ชีวิต
วิถีใหม่ โดยเด็กต้องได้เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะใหม่ ครูต้องได้พัฒนาและทบทวนทักษะ
การสอน ผู้ปกครองต้องได้มีโอกาสเตรียมตัวร่วมสร้างเสริมสมรรถนะกับลูก และชุมชนต้อง
ได้มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตวิถีใหม่ 

 ALTV พยายามเสริมกลุ่มช่องทีวีเพื่อการศึกษาด้วยการออกแบบเนื้อหาและผังรายการให้
ผสมผสานกลุ่มสาระวิชาเข้ากับการเสริมสร้างสมรรถนะของเด็ก โดยเนื้อหาแยกตาม
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ร้อยละ 43 ครู ร้อยละ 34 พ่อแม่ ร้อยละ 23 แยกตาม
ประเภทรายการ เป็นสาระความรู้ เสริมการศึกษา ร้อยละ 40 สาธิตการสอนของครู ร้อยละ 36 
รายการเนื้อหาสําหรับครอบครัว สถานการณ์ปัจจุบัน และอื่น ๆ ร้อยละ 24 และผังรายการ
ไล่ตามลําดับเวลาจากกลุ่มเด็กปฐมวัยในช่วงเช้า เด็กประถม เด็กมัธยม วัยรุ่น ไปจนถึงพ่อแม่
ช่วงคํ่าก่อนปิดสถานี โดยในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์-ศุกร์ กําหนดให้เป็นช่วงเวลาของครู
ด้วยรายการสาธิตการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มครู 
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 ทั้งนี้ ALTV อาจร่วมกันกับคณะกรรมการฯ ทําสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เก่ียวกับพัฒนาการ
การศึกษาไทย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่มา ความจําเป็น และความสําคัญของ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

2. มติท่ีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อหารือ 
การจัดทํา Infographics และวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์แผนการ
ดําเนินงานและกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

1. เรื่องเดิม 

1.1 ในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มอบหมายให้นายไกรยสฯ นายศิริเดชฯ ร่วมกับผู้รับผิดชอบแต่ละ Big 
Rock จัดเตรียมเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจได้ง่าย เพื่อนําเสนอในเวทีเปิดตัวแผนปฏิรูปประเทศ 
และจัดทําเป็น Infographics และวิดีโอคลิป เพื่อพิจารณาประกอบการทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป 

1.2 ในการนี้ นายไกรยสฯ นายศิริเดชฯ ได้ดําเนินการจัดทํา Infographics และวิดีโอคลิป บางส่วนแล้ว 
ได้แก่ (1) ภาพรวมของแผนการปฏิรูปฯ (2) Big Rock ที่ 1 และ (3) Big Rock ที่ 3 

(รายละเอียดปรากฏตามลิ้งค์ใน Line กลุ่ม) 

2. ประเด็นเพื่อหารือ 

ขอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ Infographics และวิดีโอคลิปดังกล่าว เพื่อจะได้เผยแพร่ต่อไป 

3. มติท่ีประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5 – 1 

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  

  

  

  

  

  

  


