ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม บยศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสาคัญ จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ การขับเคลื่อน
ด้านการศึกษา และการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนด้านการศึกษา
ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ตามมาตรการด้านการศึกษาที่สาคัญ
และได้ร่วมกับภาคเอกชนผ่านกลไกประชารัฐ โดยได้มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสาคัญ อาทิ การพัฒนารูปแบบ
การจัดการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (STEM Education) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยมี
โรงเรียนเข้าร่วมจาก ๒๔๕ โรง ในปี ๒๕๕๗ เป็น ๒,๔๙๕ โรง ในปี ๒๕๕๙ การปรับลดเวลาเรียนในห้องเรียน
และเพิ่มเวลาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยลดชั่วโมงเรียนในระดับประถมศึกษาจาก ๑,๐๔๐ ชม./ปี เป็น ๘๔๐ ชม./ปี
และในระดับมัธยมศึกษาจาก ๑,๒๔๐ ชม.ต่อปี เป็น ๑,๐๔๐ ชม.ต่อปี เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กไทย
โดยที่ประชุมได้เห็นร่วมกันว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาในช่วงต่อไป จะต้องกาหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกของภาครัฐ ประชารัฐ ประชาสังคม
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ของทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย และจิตสานึกต่อส่วนรวม ส่งเสริมศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน โดยในระยะเวลา
๑ ปีข้างหน้า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ด้านหลักสูตรการศึกษา
 ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวั ย (ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา)
ให้สามารถสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยพิจารณาสัดส่วนของการเรียนวิชา
ที่เป็นแกนหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ พื้นฐานภาษา การสร้างพลานามัย และการทางานเป็นทีม
เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พละศึกษา และวิชาที่จะช่วยสร้างประสบการณ์เพื่อสร้างพื้นฐาน
ของผู้เรียนให้ส ามารถปรับ ตัว ได้ตามสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปและการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อให้ผู้ เรียน
มีพื้นฐานที่สามารถจะนาไปใช้ในการศึกษาต่อตามความถนัดต่อไป
 ประเมินและขยายผลการพัฒนารูปแบบการจัดการสอนแบบ STEM Education โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ให้ แก่นักเรียนและสามารถนาความรู้พื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับ
การดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
 การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และจิตสาธารณะ โดยส่งเสริมแบบอย่างที่ดีใน
การดาเนินชีวิต ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สถานการศึกษา และสถาบันอื่น ๆ (บ้าน วัด โรงเรียน) รวมทั้งการ
เชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาในระดับท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนมีจิตสานึกต่อส่วนรวม
และเป็นพลเมืองที่ดี
~๑~

 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับศักยภาพและความถนัด โดยนาร่องการจัดให้มี
ระบบการคัดกรองศักยภาพหลักในแต่ละช่วงวัย สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัด รวมทั้ง
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศตามความสามารถของนักเรียนและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ด้านบุคลากรทางการศึกษา
 พัฒนาสถาบันผลิตครู โดยให้ความสาคัญกับการควบคุม คุณภาพ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การมีเส้นทางวิชาชีพและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม การศึกษาตัวอย่างการเรียนการสอนที่ดี
จากโรงเรียนตัวอย่างและด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
และเทคนิคใหม่อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรครูจากสถาบันทั้งหมดให้มีคุณภาพสูง
 การให้ค วามสาคัญกับ การพัฒนาผู้น าในระดับสถานศึกษา โดยกาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด เพื่อติดตามและประเมินผลผู้นาของสถานการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาในระดับโรงเรียน
ที่ประชุมได้มีมติ มอบหมาย ศธ. ให้รับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงการดาเนินงานในกรอบ
ระยะเวลา ๑ ปี ๔ เดือน และในช่วงระยะเวลาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยให้กาหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์
ที่ชัดเจน รวมทั้ง ให้ ส ร้ างการรั บ รู้ และรั บ ฟังความคิดเห็ นจากผู้ ปฏิบัติงานในแต่ล ะระดับ เพื่ อวางรากฐาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความสมบูรณ์ของทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย และจิตสานึกต่อส่วนรวม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณให้ ศธ. ทาความตกลงในรายละเอียด
กับสานักงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ มอบหมายให้ ศธ. พิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของโรงเรียนเอกชนและกาหนดเงื่อนไขการใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง พิจารณาแนวทาง
การช่วยเหลือโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้ครบถ้วนและเหมาะสมด้วย
๒. การนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนา Big Data เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสนับสนุน
รัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศทั้ง ๖ ด้าน และการตัดสินใจในประเด็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมถึงตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อศึก ษาแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data ของภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เป็นเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สศช./กค./สงป./สคก./สสช./
ธปท./NECTEC/GISTDA) เพื่อดาเนินการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนา Big Data ของภาครัฐให้แล้วเสร็จภายใน
๓ เดื อ น โดยในช่ ว งแรกจั ด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา Big Data ของภาครั ฐ ที่ ต อบสนองการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลใน ๒ เรื่อง ดังนี้ (๑) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้าน
การเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ และ (๒) การบริหารจัดการภัยพิบัติ เช่น การแจ้ง
เตือนภัย/การระบุพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงหน้า/มาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ มี ม ติ รั บ ทราบความคื บ หน้ า การด าเนิ น โครงการขยายโครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ และขยายโอกาสทางธุรกิจ
เช่น บริการ E-Health และ E-Commerce และมอบหมายให้ ดศ. เร่งรัดการดาเนินงานและติดตามผลการใช้
งานโครงข่ายด้วย
~๒~

