รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๒
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการที่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(เลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ แทน)
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ แทน)
๕. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นายสมชาย เสียงหลาย)
๖. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายองค์กร อมรสิรินันท์)
๗. ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและ
กรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(นายนาวิน วิยาภรณ์ รองผู้อานวยการฯ แทน)
๘. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
(นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อานวยการฯ แทน)
๙. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นายสงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการฯ แทน)
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี คามั่น รองเลขาธิการฯ แทน)
๑๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
๑๒. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายนิติพันธ์ สระภักดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน)

๒
๑๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน แทน)
๑๔. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ แทน)
๑๕. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสังคมอิเล็กทรอนิกส์ แทน)
๑๖. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
(นางสาวสุนีย์ เลิศเพียรธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ แทน)
๑๗. พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมเมสโก)
กรรมการ
๑๘. รองศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์
กรรมการ
๑๙. นายเกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการ
๒๐. นายเจต
ประภามนตรีพงศ์
กรรมการ
๒๑. นายทองอยู่
แก้วไทรฮะ
กรรมการ
๒๒. รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร
กรรมการ
๒๓. ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ
กรรมการ
๒๔. นายนภดล
ทองนพเก้า
กรรมการ
๒๕. นายนิพนธ์
สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการ
๒๖. นายประทีป
วีระพัฒนนิรันดร์
กรรมการ
๒๗. นายประพล
วิระพรสวรรค์
กรรมการ
๒๘. ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์
อังกสิทธิ์
กรรมการ
๒๙. นายพนม
พงษ์ไพบูลย์
กรรมการ
๓๐. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
กรรมการ
๓๑. นายไพฑูรย์
จัยสิน
กรรมการ
๓๒. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์
สินลารัตน์
กรรมการ
๓๓. นายมานิจ
สุขสมจิตร
กรรมการ
๓๔. ศาสนาจารย์มาโนช
แจ้งมุข
กรรมการ
๓๕. ศาสตราจารย์ยงยุทธ
ยุทธวงศ์
กรรมการ
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ
กรรมการ
๓๗. นายวิทธยา
บริบูรณ์ทรัพย์
กรรมการ
๓๘. ศาสตราจารย์วิริยะ
นามศิริพงศ์พันธุ์
กรรมการ

๓
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.

ศาสตราจารย์วิรุณ
ตั้งเจริญ
กรรมการ
นายสมหมาย
ปาริจฉัตต์
กรรมการ
นายสุทธินันท์
ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการ
นายสุเทพ
สุริยาอัมฤทธิ์
กรรมการ
ศาสตราจารย์กติ ติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
กรรมการ
ศาสตราจารย์สุรพล
นิติไกรพจน์
กรรมการ
นายสุวัฒน์
เงินฉ่า
กรรมการ
รองศาสตราจารย์อิสมาแอ อาลี
กรรมการ
นายอานาจ
กุสลานันท์
กรรมการ
นายอาพล
จินดาวัฒนะ
กรรมการ
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
(ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ แทน)
กรรมการที่ไม่มาประชุม
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ติดราชการ
๒. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร สมมจิตโต)
ปฏิบัติศาสนกิจ
๓. รองศาสตราจารย์ชนะ
กสิภาร์
ติดภารกิจ
๔. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ์
ติดภารกิจ
๕. นายนุชากร
มาศฉมาดล
ติดภารกิจ
๖. รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
ติดภารกิจ
๗. นายวัชรินทร์
ศรีบุรินทร์
ติดภารกิจ
๘. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ติดภารกิจ
๙. นายอมรวิชช์
นาครทรรพ
ติดภารกิจ
๑๐. นายอมเรศ
ศิลาอ่อน
ติดภารกิจ
๑๑. ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดราชการ
(รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา
๒. นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
๓. นางโสภณา ตาแก้ว
ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๔. นางจินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม
ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

๔
๕. นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์

ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
๖. นางสาววรัยพร แสงนภาบวร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ
๗. นางอัมพร พงษ์กังสนานันท์
ผู้อานวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
๘. นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
๙. นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๐. นายวีระ พลอยครบุรี
ผู้อานวยการกองงานเลขานุการสภาการศึกษา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
ก่อนการประชุม กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ
ธงทอง จั น ทรางศุ ) แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ประธานสภาการศึ ก ษา รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) มอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประธานการประชุม แทน จึงได้ขอให้ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินการศึกษา (นาง
สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์) ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ และได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
ประธาน (เลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) รายงานที่ประชุม
ว่า ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ให้กรรมการสภา
การศึกษาทุกท่านเพื่อพิจารณารับรอง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ดาเนินการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ
ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔
ประธาน รายงานว่า เนื่องจากมีการประกาศจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้น เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๔
โดยแยกบางอาเภอออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย อาเภอที่แยกมาแล้วมารวมกัน
จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬขึ้นใหม่ ดังนั้นเพื่ออนุวัตรตามฝ่ายปกครองที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จึง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง (เพิ่ ม เติ ม ) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

๕
ประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๓ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๒๑ ดังนี้
(๑) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เดิมประกอบด้วย ท้องที่ ๕ อาเภอ
คือ อาเภอโพนพิสัย อาเภอปากคาด อาเภอเฝ้าไร่ อาเภอรัตนวาปี และอาเภอโซ่พิสัย เปลี่ยนเป็น
ประกอบด้วย ท้องที่ ๓ อาเภอ คือ อาเภอโพนพิสัย อาเภอเฝ้าไร่ และอาเภอรัตนวาปี เนื่องจาก
พื้นที่ ๒ อาเภอ คือ อาเภอปากคาดและอาเภอโซ่พิสัย ต้องไปขึ้นกับท้องที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔
(๒) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ เดิมประกอบด้วย ท้องที่ ๖ อาเภอ
คือ อาเภอบึงกาฬ อาเภอศรีวิไ ล อาเภอเซกา อาเภอพรเจริญ อาเภอบึ งโขงหลง และอาเภอ
บุ่งคล้า ปรับเปลี่ยนเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย ท้องที่ ๘ อาเภอ
โดยรวม อาเภอโซ่พิสัย อาเภอปากคาด เป็นท้องที่ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ให้แยกอาเภอ
บึงกาฬ อาเภอเซกา อาเภอโซ่พิสัย อาเภอบุ่งคล้า อาเภอบึงโขงหลง อาเภอปากคาด อาเภอ
พรเจริญ และอาเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัด
บึงกาฬทาให้ เขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๒๑ ประกอบด้ วยพื้นที่ ๒ จั งหวัด คือ จังหวั ด
หนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
ข้อเสนอการพิจารณาคือ
๑. ให้เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จากที่กาหนดไว้เดิม
ประกอบด้วย ท้องที่อาเภอโพนพิสัย อาเภอปากคาด อาเภอเฝ้าไร่ อาเภอรัตนวาปี และอาเภอ
โซ่พิสัย เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ประกอบด้วย ท้องที่อาเภอโพนพิสัย
อาเภอเฝ้าไร่ และอาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีสานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาเภอโพนพิสัย
๒. ให้เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ จากที่กาหนดไว้เดิม
ประกอบด้วย ท้องที่อาเภอบึงกาฬ อาเภอศรีวิไล อาเภอเซกา อาเภอพรเจริญ อาเภอบึงโขงหลง
และอาเภอบุ่งคล้า เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย ท้องที่ทุกอาเภอ
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองบึงกาฬ
๓. ให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดหนองคายและ
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองคาย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานเพิ่มเติมว่า การดาเนินการครั้งนี้
เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องกับเขตการปกครอง และได้คานึงแล้วว่า
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคายที่มีอยู่ ๓ เขตเดิม ถ้าได้มีการปรับแยกจังหวัด
บึงกาฬออกมา และสามารถจะปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ก็จะทาให้เขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้อง
กับเขตการปกครองได้

๖
การพิจารณา
นายสุวัฒน์ เงินฉ่า กล่าวว่า เนื่องจากแผนที่ในเอกสารการประชุมไม่ชัดเจนและมีข้อมูลไม่
สมบูรณ์ จึงขอถามว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬมี ๘ อาเภอ จากเดิมเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๓ มี ๖ อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต ๒ มี ๕ อาเภอ เปลี่ยนเป็นประกอบด้วยท้องที่เหลือ ๓ อาเภอ ถ้ามองในแง่ของ
ประชากร จานวนนักเรียน โรงเรียน สมดุลกันหรือไม่ เพราะจังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่กว้างมาก ดังนั้น
ควรจะแบ่งเป็น ๒ เขตได้หรือไม่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า จังหวัดบึงกาฬมีอาเภอใหญ่อยู่ ๒ อาเภอ คือ อาเภอ
บึงกาฬและอาเภอโซ่พิสัย นอกนั้น เป็นอาเภอเล็กๆ ดังนั้นเมื่อดูจากปริมาณนักศึกษา ปริมาณ
ประชากร ตลอดจนการคมนาคมแล้ว จึงเห็นสมควรกาหนดเพียงเขตเดียว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชบัญญั ติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔
ตามที่เสนอ ดังนี้
๑. ให้เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จากที่กาหนดไว้เดิม
ประกอบด้วย ท้องที่อาเภอโพนพิสัย อาเภอปากคาด อาเภอเฝ้าไร่ อาเภอรัตนวาปี และอาเภอ
โซ่พิสัย เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ประกอบด้วย ท้องที่อาเภอโพนพิสัย
อาเภอเฝ้าไร่ และอาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีสานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาเภอโพนพิสัย
๒. ให้เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ จากที่กาหนดไว้เดิม
ประกอบด้วย ท้องที่อาเภอบึงกาฬ อาเภอศรีวิไล อาเภอเซกา อาเภอพรเจริญ อาเภอบึงโขงหลง
และอาเภอบุ่งคล้า เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย ท้องที่ทุกอาเภอ
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองบึงกาฬ
๓. ให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดหนองคายและ
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองคาย
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับเขตการปกครอง
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ประธาน รายงานว่า ผลจากการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอาเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมาทาให้ตาบลแจ่มหลวง
ตาบลบ้านจันทร์ และตาบลแม่แดด อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมตั้งเป็นอาเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลกระทบดังนี้

๗
(๑) เขตบริ ก ารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เ ขต ๖ เดิ ม
ประกอบด้วยท้องที่ ๒ อาเภอ ได้แก่ อาเภอจอมทองและอาเภอแม่แจ่มไม่ครอบคลุมท้องที่อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งตั้งขึ้นใหม่
(๒) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง การกาหนดและแก้ ไขเปลี่ย นแปลงเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒.๓๘ ไม่ปรากฏชื่อ
อาเภอกัลยาณิวัฒนา
ข้อเสนอการพิจารณาคือ
๑. เห็นสมควรกาหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
๖ เดิมประกอบด้วยท้องที่ ๒ อาเภอ คือ อาเภอจอมทอง และอาเภอแม่แจ่ม ให้ประกอบด้วย
ท้องที่ ๓ อาเภอ คือ อาเภอจอมทอง อาเภอแม่แจ่ม และอาเภอกัลยาณิวัฒนา
๒. เห็นสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๒.๓๘ และให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้ “ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ประกอบด้วย
ท้องที่อาเภอจอมทอง อาเภอแม่แจ่ม และอาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอาเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ตามที่เสนอ ดังนี้
๑. เห็นสมควรกาหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
๖ เดิมประกอบด้วยท้องที่ ๒ อาเภอ คือ อาเภอจอมทอง และอาเภอแม่แจ่ม ให้ประกอบด้วย
ท้องที่ ๓ อาเภอ คือ อาเภอจอมทอง อาเภอแม่แจ่ม และอาเภอกัลยาณิวัฒนา
๒. เห็นสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๒.๓๘ และให้ใช้
ข้อความดังต่อ ไปนี้ “ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ประกอบด้วย
ท้องที่อาเภอจอมทอง อาเภอแม่แจ่ม และอาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานผลการวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รายงานว่า ผลการวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ๑) การ
ติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ๒) สภาพปัญหาการศึกษาของประเทศไทย
๓) ปัจจัยที่ทาให้ ๕ ประเทศมีความก้าวหน้าทางด้านคุณภาพการศึกษา และ ๔) ข้อเสนอแนะ
สาหรับการศึกษาไทย ดังนี้

๘
๑. การติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
๑) โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ (TIMSS)
พบว่า ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เทียบกับนานาชาติได้คะแนน
ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย และผลสั ม ฤทธิ์ วิ ช าคณิต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒ เที ย บกั บ
นานาชาติได้คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยและน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
๒) โครงการ PISA คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิก
OECD (องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ) และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกแต่เข้าร่วม
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความรู้และทักษะการรู้สามด้าน ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และการอ่านของเยาวชนกลุ่มอายุ ๑๕ ปี ทั้งนี้ในการประเมินผล PISA ปี ๒๐๐๓ เน้น
ด้านคณิตศาสตร์ ปี ๒๐๐๖ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และปี ๒๐๐๙ เน้นด้านการอ่าน พบว่า ประเทศ
ไทยได้คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยและต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ทุกปี
๓) การจัดอันดับสมรรถนะทางการศึกษาของสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการ
จัดการหรือ IMD (International Institute for Management Development: IMD) จาก
ข้อมูลเบื้องต้นในปี ๒๕๕๐ พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในอันดับ
ที่ ต่ าลง โดยจากอั น ดั บ ที่ ๒๙ เป็ น อั น ดั บ ที่ ๓๓ จากจ านวน ๖๑ ประเทศ กล่ า วโดยสรุ ป
สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนไทยในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลและสมรรถนะทางการศึกษา
โดยภาพรวมของไทยก็มีแนวโน้มที่ลดลงด้วย
๒. สภาพปัญหาการศึกษาของประเทศไทย มี ๕ เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้
๒.๑ หลักสูตร
๑) หลั ก สู ต รคณิต ศาสตร์ สภาพปั ญ หาคื อ (๑) ขาดครู ค ณิต ศาสตร์ ที่มี
ความรู้ ความชานาญ (๒) การสอนไม่เน้นวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ (๓) การส่งเสริมสนับสนุนยังไม่
เป็นผลและ (๔) ไม่เน้นวัฒนธรรมเชิงเหตุผล
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สภาพปัญหาคือ (๑) ขาดครูที่เก่งในเนื้อหาและ
การสอน (๒) การสอนไม่เน้นการฝึกและการใช้ประโยชน์มากเท่าที่ควร (๓) ขาดการสนับสนุนครู
วิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง และ (๔) วัฒนธรรมของวิทยาศาสตร์ไม่เข้มแข็ง
ทั้งนี้การศึกษาของ ๕ ประเทศที่เข้มแข็งมากคือ เรื่องการส่งเสริมให้ครู
รวมตัวกันแบบสมาคมครู เช่น สมาคมครูคณิตศาสตร์ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ สมาคมครูสังคม
สมาคมครูภ าษาไทย แต่ส มาคมครูข องไทยค่อ นข้างอ่อนแอมาก ซึ่ง สานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษาเคยสนับสนุนอยู่ระยะหนึ่ง
๓) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สภาพปัญหาคือ (๑) ขาดครูผู้สอนที่มีความสามารถ
สูงทั้งเนื้อหาและวิธีการ (๒) กาหนดแนวทางการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษตามกลุ่ม (๓) ขาด
สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการสอน (๔) ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และ (๕) พื้น
ความรู้ภาษาอังกฤษของสังคมยังอ่อนอยู่มาก

๙
๔) หลักสูตรหน้าที่พลเมือง สภาพปัญหาคือ (๑) ความสนใจในปัญหาสังคม
และประเทศมีน้อย (๒) ไม่ได้ใส่ใจในหน้าที่พลเมืองไทยเท่าที่ควร (๓) การคิดวิเคราะห์ในงานทาง
สังคมมีน้อย (๔) การตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองยังมีน้อย และ (๕) การให้คุณค่า และการให้
การสนับสนุนกับครูสังคมศึกษาน้อย
๕) หลัก สู ตรการรัก การอ่า น สภาพปั ญหาคือ (๑) ไม่ มี นิสั ยรั ก การอ่ าน
(๒) แหล่งเรียนรู้ยังมีไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะต่างจังหวัด (๓) หนังสือสาหรับผู้อ่านแต่ละวัยยังมีไม่มากพอ
(๔) แผนและแนวทางการสนับสนุนยังไม่ชัดเจนและกว้างขวาง (๕) ผู้สอนยังไม่เน้นการปลูกฝัง
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
๒.๒ ผู้เรียน
๑) คุณภาพของผู้เรียนตกต่าอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหาคือ (๑) คุณภาพ
วิชาการตกต่า (๒) คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบมีน้อย (๓) ความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์มีน้อย และ(๔) จินตนาการและการสร้างสิ่งใหม่ๆไม่ได้พัฒนาไปเท่าที่ควร
๒) ไม่มีความมุ่งมั่นและการทางานให้มีคุณภาพสูงที่จะมีการแข่งขันได้ใน
อนาคต
๓) ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและโลกในอนาคตมีน้อย
๒.๓ ครูผู้สอน
๑) วิชาชีพครูมีความตกต่าอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหาคือ (๑) คนไม่สนใจ
เรียนครูมากกว่า ๓๐ ปี (๒) สถาบันครุศึกษาได้รับการสนับสนุนน้อยมาตลอด (๓) แรงจูงใจในการ
เรียนมีไม่มากพอ และ (๔) ภาวะหนี้สินสูง
๒) การขาดแคลนในบางสาขาทาให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวม
๓) งานครูไม่ท้าทายและไม่สร้างสรรค์เพียงพอ
๒.๔ สถานศึกษา
๑) โรงเรียนเป็นเสมือนโรงงานรุ่นเก่าที่ล้าสมัย สภาพปัญหาคือ (๑) อาคาร
สถานที่เก่าไม่ทันสมัย (๒) ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และ (๓) สิ่งแวดล้อมทั้ง
ด้านบุคคลและด้านกายภาพไม่ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าที่ควร
๒) ขาดการทุ่มเทงบประมาณอย่างจริงจัง
๓) ขาดมาตรฐานกลางในการดูแลสภาพแวดล้อม
๒.๕ การบริหารจัดการ สภาพปัญหาคือ
๑) การกระจายอานาจยังไม่เกิดขี้นอย่างแท้จริง
๒) ความพร้อมของคณะบุคคลยังไม่เพียงพอ
๓) ความเข้าใจในการบริหารและการมีส่วนร่วมยังไม่ชัดเจน
๔) ขาดการบริหารในเชิงสร้างสรรค์

๑๐
๓. ปัจจัยที่ทาให้ ๕ ประเทศมีความก้าวหน้าทางด้านคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๓.๑ มีการทบทวนและพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอยู่เสมอ เช่น
วิสัยทัศน์ Education-Based ของญี่ปุ่น
๓.๒ มีนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่ชัดเจน เช่น โรงเรียนที่มีคุณภาพสูง
ควรจะมีลักษณะอย่างไร และพยายามจะให้ลักษณะเหล่านี้เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้ทั้งประเทศ
สามารถใช้ได้ พร้อมมองไปในเชิงที่ท้าทายด้วย เช่น Science Lab (ญี่ปุ่น) NEMC (ไต้หวัน) เป็นต้น
๓.๓ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดยพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนจากง่ายไปหา
ยากทีละขั้นตอน รวมทั้งมีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปด้วยกัน วิชาคณิตศาสตร์จะไม่เน้น
ทฤษฎีแต่จะเน้นปฏิบัติ และเน้นการเรียนให้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓.๔ มี การศึ กษาวิจั ย และพั ฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งนี้ สิ งคโปร์ ญี่ ปุ่ น
ฮ่องกง จะมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอ เช่น Math/Spiral และ
Teach Less Learn More ของสิงคโปร์ Lesson Learned Approach ของญี่ปุ่น Science Park
และ English Village ของไต้หวัน และ Science Literacy ของฮ่องกง
๓.๕ มีหน่วยงานวิจัยดูแลหลักสูตรการสอน NIER , KEDI, KECI
๓.๖ มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ถือว่าวิชาชีพครูมีโอกาสดีกว่าวิชาชีพอื่นๆ
๓.๗ เน้นการบริหารเชิงผลลัพธ์ (Outcome-Based) ตามแผนที่วางไว้
๓.๘ มีวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นเลิศในกิจกรรมการศึกษา
๓.๙ ปลูกฝังความรักชาติ ความรับผิดชอบ และความเป็นผู้นา
๔. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาไทย มี ๙ ประการ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาในทุกมิติ
๑.๑ ปฏิ รูป หลั ก สู ต รและพั ฒ นาเนื้ อ หาสาระคณิต ศาสตร์ แ ละวิ ทยาศาสตร์ ใ น
ระดับชาติอย่างมีบูรณาการเพื่อสร้างอนาคตที่ดี สามารถนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้งาน
ในชีวิตประจาวันเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสูง
๑.๒ ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ในทันทีทันใดสู่ทุก
กลุ่มในระดับโรงเรียนและชุมชน
๑.๓ พั ฒ นาโครงการย่ อ ยในการพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยมีงบประมาณสนับสนุน
๑.๔ ส่งเสริมให้มีโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เร่งการส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๒.๑ เพิ่มจานวนครูภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่
ละพื้นที่อย่างเพียงพอ และต้องกระจายคุณภาพสู่โรงเรียนในต่างจังหวัด ท้องถิ่น และตาบล
ในทันที

๑๑
๒.๒ ลดช่องว่างการเรียนรู้ในโลกดิจิตอลระหว่างเมืองและชนบท เพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมความเข้มแข็งของประเทศให้นักเรียนมีความตระหนักในความ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบสูงต่อความเจริญและก้าวหน้าของประเทศ
๓.๑ ออกแบบหลักสูตรและทักษะสาหรับศตวรรษใหม่เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมือง
และศีลธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ วางระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติให้ก้าวหน้าทั้งคน เงินและองค์กร
๔.๑ พัฒนาระบบการประเมินระดับชาติของครูและนักเรียน
๔.๒ สร้างระบบการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอนของครู
๔.๓ มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบวิเคราะห์ วิจัย วางแผนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ เร่ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาด้ า นภาษา คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในระดับการศึกษาภาคบังคับให้เป็นนโยบายเร่งด่ว นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่าง
ก้าวกระโดด
๕.๑ เร่งพัฒนาคุณภาพหลักสูตรรายวิชาที่บูรณาการความรู้และทักษะทางวิชาการ
กับทักษะชีวิต ให้นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพได้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้นมีพลัง
๖.๑ ครูควรพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาการ สมรรถนะทางปัญญา และ
สมรรถนะทางคุ ณค่าระดับสูง มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถตั้ง คาถาม และหา
คาตอบและวิธีการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ วางระบบการผลิตและพัฒนาครูอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง
๗.๑ การผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านสมรรถนะของครูในสาขาวิชาอย่างชัดเจนตามระดับการศึกษา พร้อมระบุตัวชี้วัดคุณลักษณะที่
ต้องการอย่างชัดเจน
๗.๒ ควรพั ฒ นาระบบการประเมิ น สมรรถนะด้ า นการเรี ย นการสอนของครู ที่
เข้มแข็งและเป็นระบบ มาตรฐานการเรียนการสอนของครู หรือการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางด้านการเรียนการสอนของครูพร้อมตอบแทนพิเศษกับครูที่มีคุณภาพการสอนสูง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น
๗.๓ ควรส่ งเสริมวัฒ นธรรมการขับเคลื่อนครูใ ห้มีความเป็ นเลิ ศทางวิชาชี พ มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม โดยสร้างเครือข่าย Professional Learning Communities
(PLCs)
๗.๔ มีนโยบายระยะยาวในการพัฒนาครูโดยตรง

๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่ง เสริมและพัฒ นาสถานศึ กษาและสภาพแวดล้ อมให้ เป็น ชุม ชนแห่ ง
การศึกษา
๘.๑ ควรออกแบบหลักสูต รที่เน้น การต่ อยอดความรู้ เดิมที่เรียนมาแล้ว โดยใช้
แนวคิดแบบ Spiral Approach
๘.๒ ควรออกแบบหลักสูตรคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ “การเข้าใจคณิตศาสตร์”
(The Math Understanding Model)
๘.๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาควรร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่
มีการปฏิบัติการดี (Best Practice) ในด้านใดด้านหนึ่ง และจัดให้โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียน
แกนนา (Master School)
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์
๙.๑ กระจายอ านาจให้ เ กิ ด การคิ ด ตั ด สิ น ใจและด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน
สถานศึกษา
๙.๒ เร่งพัฒนาแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Creative and
Productive Education) ให้เกิดขึ้นในองค์กรของการบริหารการศึกษา
สานัก งานเลขาธิ การสภาการศึก ษาจึ งขอเสนอข้อ เสนอแนะส าหรับ การพัฒ นาการจั ด
การศึกษาของประเทศไทย บนข้อมูลพื้นฐานของการจัดการศึกษา ๕ ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี
ไต้หวัน สิงคโปร์และฮ่องกงต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
การพิจารณา
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ต้องจัดระบบการแข่งขัน (Competition) ให้ชัดเจนในระบบการศึกษา โดยทาอย่างไร
จะสามารถจัดอันดับรายวิชาให้ชัดเจนทั้งประเทศได้
๒) ต้องมีมาตรฐานกลางอย่างแท้จริง โดยยอมรับให้มสี ่วนท้องถิ่นเข้ามาผสมผสาน ได้
๓) ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) ให้ได้ โดยต้องเพิ่มเงินเดือนครูให้สูงขึ้น โดยทา
อย่างไรที่จะสามารถระดมทุนจากแหล่งอื่น เช่น ภาคเอกชน เป็นต้น
๔) ต้องเชื่อมโยงการเรียนของผู้เรียนกับความก้าวหน้าของครูอย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
วัดผลการเรียนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๕) ต้องมีการบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ตั้งแต่บ้านและ
สังคมโดยรวม ให้เดินไปในทิศเดียวกัน
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ มีความเห็นว่ารายงานผลการวิจัย เรื่อง นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกขององค์กรระดับนานาชาติ เป็น
รายงานที่ดีและมีคาสาคัญที่พูดถึงจานวนมาก เช่น คิดใหม่ คิดใหญ่ มองไกล ก้าวกระโดด ความ
เป็นเลิศ และเทคโนโลยี เป็นต้น คาเหล่านี้เป็นคาที่แสดงถึงความใฝ่สูง แต่จะมีวิธีดาเนินการตาม
คาสาคัญเหล่านี้อย่างไร

๑๓
รายงานการวิจัยนี้ใช้ความสาเร็จในการเรียนรู้ (Learning Achievement) สถิติตัวเลข
และความสามารถในการแข่งขัน เป็นฐานในการคิด ในขณะที่การจัดการศึกษาของไทยอยู่บนทาง
สองแพร่งที่มีลักษณะของถนนสายเดียวกันแต่สองช่องทาง เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นคน
ไทยที่แข็งแกร่งมีคุณภาพ กับการศึกษาเพื่อสร้างพลโลกและสมาชิกของอาเซียน ข้อเสนอนโยบาย
ที่ได้จากผลการวิจัยข้อที่ ๙ คือการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ เป็นนโยบายที่สาคัญ
ที่สุด และข้อเสนอนโยบายข้อนี้จะทาให้นโยบายส่วนที่เหลืออีก ๘ ข้อประสบความสาเร็จ ทั้งนี้ควร
เร่งพัฒนาการบริหารจัดการทางการศึกษา ในกลยุทธ์ทั้ง ๓ ข้อของข้อเสนอนโยบายข้อที่ ๙ เป็น
ลาดั บ แรก และจั ดล าดั บ ความส าคั ญ ของข้ อ เสนอนโยบายส่ ว นที่ เหลื อ เพื่อ ให้ ก ระทรวงและ
หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันจัดการศึกษาสามารถดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
กรรมการสภาการศึกษาควรทาหน้าที่ในการติดตามประเมินผลรายงานวิจัยทุกฉบับที่
นาเสนอต่อสภาการศึกษา ในการประชุมสภาการศึกษาครั้ง ที่ผ่านมา มีการเสนอยุทธศาสตร์การ
กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ
เอกชนในการจัดการศึกษา กรณีที่มีการเสนอให้ใช้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเป็นแกนในการ
พัฒนาหลักสูตร เป็น เรื่องที่ มีความพยายามมานานแต่ ไม่สามารถทาให้ประสบความสาเร็จได้
เนื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นการสอนส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น ให้ ค วามส าคั ญ เฉพาะวิ ช าหลั ก คื อ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพื่อ เตรียมตัวเป็นพลโลกและพลเมืองอาเซียน ดังนั้น
จึงมีข้อขัดแย้งในนโยบายและกลยุทธ์ของงานวิจัยนี้ สภาการศึกษามีผลงานวิจัยที่ดีหลายเรื่อง จึง
ควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเหล่านั้น แล้วสรุปอย่างน้อย ๓ ประเด็นที่ตอบโจทย์การศึกษา
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ โดยเฉพาะหากจะแจก tablet แก่เด็ก ป. ๑
ทุกคน จะต้องมี ระบบการบริหารจัดการ ระบบนิเทศ และติดตามผลทุกเรื่องที่เสนอจะต้องมี
วิธีการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา และระบบการนิเทศติดตามประเมินผลด้วย
ศาสตราจารย์ ย งยุ ท ธ ยุ ท ธวงศ์ มี ค วามเห็ น ว่ า รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศสมาชิ ก องค์ ก รระดั บ นานาชาติ เป็ น
การศึ กษาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกั บประเทศไทย ไทยอาจจะด้ อยกว่ า
ประเทศที่ ศึ ก ษามา หากจะน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ค วรน าไปใช้ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
รายงานการวิจัยฉบับนี้ยังไม่ได้นาผลจากรายงานของแม็คคินซีย์ (McKinsey Report) ที่ออกมา
เมื่อปลายปีทผี่ ่านมามาผนวกรวมไว้ รายงานของแม็คคินซีย์ ได้จัดอันดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ไทยไว้ ที่ ร ะดั บ ต่ าสุ ด คื อ poor ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ประเทศที่ ด้ อ ยพั ฒ นาที่ สุ ด ทั้ ง ที่ ป ระเทศไทยให้
ความสาคัญกับการศึกษาและมีการลงทุนทางการศึกษาค่อนข้างสูง
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษา ควรใช้คาที่
กว้างและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่า เช่น ความเข้มแข็ง เพราะความเป็นเลิศเป็นส่วน
หนึ่งของความเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาส่วนที่ออ่ นแอให้เข้มแข็งขึ้นมาได้

๑๔
๒) ประเด็นสาคัญที่สุดที่รายงานฉบับนี้ควรเพิ่มเติม คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม รายงานฉบับนี้เน้นเฉพาะการศึกษาในระบบ แต่การศึกษาในอนาคตเป็นรูปแบบการศึกษา
ตลอดชีวิต และการศึกษานอกระบบ ซึ่งมีส่วนสาคัญมากในช่วงเริ่มต้นของชีวิต ในรายงานการวิจัย
นี้ มีกรณีตัวอย่างหลายประเทศที่สนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนในสังคม เช่น
ประเทศเกาหลี มีการส่ งเสริมการอ่านหนังสือร่วมกับครอบครัว ประเทศฮ่องกงสนับสนุนให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประเทศไต้หวันส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารกับสมาชิกในสังคมแห่งการเรียนรู้
เพราะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเป็น ๑ ใน ๓ หลักที่สาคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง นอกเหนือจากเรื่องโอกาสและคุณภาพ ดังนั้นควรเพิ่มยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งหาก หรื อ น าไปรวมกั บ ยุ ท ธศาสตร์ อื่ น ๆ เช่ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเร่งส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม หรือยุทธศาสตร์ที่ ๘ การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อม ควรเน้น
เรื่องสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือดาเนินการ หรือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การบริหารจัดการ ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการการศึกษา
๓) ควรใช้ ผ ลจากการศึ ก ษาวิ จั ย ขององค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ มี ค วามทั น สมั ย มา
เปรียบเทียบกัน เช่น ผลการศึกษาของสถาบัน นานาชาติ เพื่อการพัฒนาการจัดการ (IMD :
International Institute for Management Development) ปีล่าสุด แทนใช้ผลการศึกษาวิจัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือควรใช้ผลการศึกษาของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA :
The Program for International Student Assessment ) ที่ทันสมัยมากกว่าปี ค.ศ. ๒๐๐๙
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ มีความเห็นว่ารายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
และเสนอกลยุทธ์เชิงรุกมาก โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ๓ ประการ ดังนี้
๑) รายงานฉบับนี้ ยังเน้นเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนของครู ค่อนข้างน้อย ประเทศ
ไทยมีการปฏิรูปการศึกษามา ๒๐ ปี มีความภาคภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนจากการเรียนการสอนมา
เป็นการเรียนรู้ แต่นักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมีความเห็นว่าการเรียน
การสอนในประเทศไทยได้แค่เรียนรู้ไม่ได้เรียนใช้ ดังนั้นจึงควรเน้นเป็นพิเศษเรื่องการปฏิรูปการ
เรียนการสอนของครู และให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด ความเข้าใจ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ได้โดยไม่เน้นการท่องจา ขณะนี้ผู้เรียนต้องการให้มีการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่า
แรงจูงใจ ครูต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ นักเรียนได้ เพราะเด็กมีขีดความสามารถในการจะ
พัฒนาตนเองให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นควรปฏิรูปการเรียนการสอน โดยเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้เรียนมีเป้าหมายที่มีคุณธรรมเป็นฐาน และมีความกระตือรือร้นที่จะทาสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม ให้มี
ความสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนตัวกับเป้าหมายส่วนรวม สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
แข่งขัน ควรจะต้องเป็นการแข่งขันทีค่ วบคูไ่ ปกับความร่วมมือตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) ในรายงานหน้า ๑๗ ที่เขีย นว่ ามี การรั บครู ไ ม่ต รงวุฒิ และมีก ารขาดแคลนครู จาก
รายงานการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ของ PISA พบว่าคนไทยอยู่ในกลุ่มระดับที่ต่าสุด ซึ่ง

๑๕
อาจจะมีสาเหตุหลายประการ เช่น มีการเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีค อมพิวเตอร์มากกับโรงเรียนที่มี
คอมพิวเตอร์น้อย จากผลการสอบของ PISA เด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ มาก สอบได้
คะแนนต่ากว่าโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์น้อย ดังนั้นอาจนาการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับ
ใช้กับนโยบายเรื่องการแจก tablet ให้นักเรียนป.๑ ว่า tablet สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้หรือไม่
๓) การขอคืนอัตรากาลังที่เกษียณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร
ปฏิรูปการบริหารอัตรากาลัง โดยควรขอคืนอัตรากาลังก่อนที่ครูจะเกษียณ ไม่ควรรอให้ครูเกษียณ
ก่อนจึงจะขอคืนอัตรากาลัง เพราะครูเกษียณเดือนกันยายน ทาให้ขาดแคลนครูตั้งแต่เดือนตุลาคม
จนถึงเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณถัดไป ดังนั้นควรจัดทาข้อมูลและบริหารอัตรากาลังเชิงรุก
ก่อนถึงเดือนกันยายน และดาเนินการเรื่องขอคืนอัตรากาลังจากคณะกรรมการกาหนดเป้าหมาย
และนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ก่อนที่ครูจะเกษียณในเดือนกันยายน
นายอาพล จินดาวัฒนะ เสนอความเห็น สรุปได้ดังนี้
๑) การพิจารณาการศึกษาแบบองค์รวมควรให้ความสาคัญเรื่องศิลปะที่มนุษย์จะต้องมีทั้ง
๒ ด้านควบคู่กันไป ศิลปะไม่ใช่วิชาวาดเขียน ศิลปะคือสุนทรียะเพื่อศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ถึงความ
จริง ความดี ความงาม เพื่อขัดเกลาความหยาบไปสู่ความละเอียดและประณีต เพราะมนุษย์มี ๒
ส่วนคือความเก่งกับความเป็นเลิศ จะแข่งขันให้เป็นคนเก่งได้ต้องมีสุนทรียะ หากคิด แบบแยกส่วน
สุนทรียศาสตร์จะหายไป ขณะนี้ประเทศต่างๆให้ความสาคัญ กับวิชาภาษาอังกฤษมาก โดยไม่ให้
ความสาคัญกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยเรียนภาษาเพื่อนบ้านน้อยมาก ในขณะที่
ประเทศเพื่อนบ้านพยายามเรียนรู้ภาษาไทย ดังนั้นการเรียนภาษาต่างชาติที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็น
สิ่งจาเป็น เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนในประเทศเวียดนาม พบว่าเด็กนักเรียนและครูของเวียดนามมีระเบียบวินัยสูง
มาก เวี ย ดนามจึ งสามารถพั ฒ นาประเทศให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และน าประเทศอื่ นในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน ดังนั้นจึงควรพิจารณาการศึกษาแบบองค์รวมทั้งระบบ ไม่ใช่พิจารณาเพียงด้านใด
ด้านหนึ่ง
๓) การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นไปเพื่อการแข่งขัน เพื่อความเป็นเลิศ โดยไม่ได้พิจารณา
ถึงการศึกษาเพื่ อความเข้มแข็ง ของฐานรากชุม ชนที่จะเรียนรู้ตั วตน รู้ชีวิต รู้ชุ มชนของตนเอง
การศึ ก ษาจึ ง กลายเป็ น การผลิ ต หรื อ การสอนให้ เ ข้ า สู่ ร ะบบสายพาน ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏหลายแห่งปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เด็กกลับไปสู่ชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
๔) ข้ อ เสนอยุ ทธศาสตร์ ทุกข้ อ ดีแ ล้ว แต่ ข าดยุทธศาสตร์ นาคื อ ยุทธศาสตร์ การปฏิ รูป
ความคิดเรื่องการศึกษา เพราะการปฏิรูปความคิดคือหัวใจสาคัญของยุทธศาสตร์ทั้งปวง ควรต้อง
ปฏิรูปความคิดเรื่องการศึกษาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
การศึกษาหมายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกที่ ทุกเรื่อง ทุกเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยน
ใหม่โดยสิ้นเชิง ไม่ใช่ใช้ระบบเดิม

๑๖
๕) การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการศึกษา จะต้องใช้ยาที่แรงพอหรือมีการผ่าตัด ไม่เช่นนั้น
จะไม่เกิดสิ่งใหม่ๆ เพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการศึกษาไทยมีปัญหาเรื่องระบบและโครงสร้าง
การจัดการศึกษาของชาติ ถ้าปฏิรูปแต่ความคิด โดยที่ระบบและโครงสร้างไม่เอื้อ จะไม่เกิดผล
ดังนั้นยุทธศาสตร์นาประการที่ ๑ คือต้องปฏิรูปความคิดเรื่องการศึกษา และประการที่ ๒ ต้อง
ปฏิรูปโครงสร้างการจัดการศึกษา
รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) มีความเห็นสรุปได้ดังนี้
๑) กระทรวงแรงงานมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้เยาวชนเข้าสู่ระบบโรงเรียนให้
มากที่สุดตามนโยบายเรียนฟรี ๑๒ ปี แต่เมื่อพิจารณาผลการประเมินของ PISA หรือ IMD แล้ว
พบว่าคุณภาพการศึกษาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของไทยต่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า
เป็นห่วง ปัจจุบันเด็กทุกคนเข้าสู่ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ทาให้ตลาดแรงงานขาด
แรงงาน แต่การศึกษาก็ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามที่คาดหวัง ดังนั้นจึงควรมีวิธีแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
๒) ควรจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของยุทธศาสตร์ และกาหนดเป้าหมายเวลาในการ
ดาเนินการให้ชัดเจน
๓) สิ่งที่จะทาให้คนมีการศึกษาดีคือ คือ วิธีการสอนที่สอนให้เยาวชนคิดเป็น ให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งที่ประเทศไทยต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือคุณภาพครูและวิธีการสอนของครู สอน
ให้คิดเป็นและสอนให้รักตัวเอง เพราะการรักตัวเองจะทาให้สามารถพัฒนาตัวเอง
๔) การมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากนโยบายบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ควรเอาสถาบันเหล่านี้มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วนยุทธศาสตร์ เรื่องห้องเรียนไม่ทันสมัย คงไม่สามารถสร้างห้องเรียนให้
ทันสมัยได้พร้อมกันทีเดียว สิ่งที่สาคัญที่สุดคือวิธีการเรียนการสอน โดยครูต้องมีคุณภาพ มีวิธีการ
สอนให้เด็กได้รู้จักการให้บริการต่อชุมชน ทาประโยชน์ให้สังคม
๕) เห็นด้วยที่ว่าการใช้คาว่าความเป็นเลิศไม่เหมาะสม ควรเปลี่ยนเป็นคาว่าความเข้มแข็ง
หรือมีการปฏิบัติที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๖) ประเทศไทยในปัจจุบัน มีนโยบายการเกษียณอายุก่อนกาหนดทาให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรด้านการศึกษา บางคนเก่งและมีประสบการณ์ เรียนจบระดับดุษฎีบัณฑิต มีองค์ความรู้
แต่ พอเกษี ย ณแล้ ว ไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ จากความรู้ที่ได้ ศึก ษามา กระทรวงศึ กษาธิก ารควรจะมี
หน่วยงานคลังสมอง หรือโครงการครูจิตอาสา เพื่อทดแทนครูที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างได้ยาก ไป
สอนตามโรงเรียนในชนบทที่ อยู่ ห่างไกล ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานได้ มี การ
ดาเนินการเรื่องนี้แล้ว
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ มีความเห็นโดยสรุปได้ ดังนี้
๑) ควรยอมรับความหลากหลาย บางโรงเรียนอาจจัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาหลัก
คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บางโรงเรียนเน้นด้านภาษา บางโรงเรี ยนเน้นชุมชน โดยในความ

๑๗
หลากหลายนั้นทุกโรงเรียนมีตัวเน้นและตัวเสริม เพราะมนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ถึงความจริงของ
โลกวิทยาศาสตร์ รวมทั้งต้องเรียนรู้สุนทรียศาสตร์ คือ ความงาม ความดี หรือจิตอาสาที่หลาย
โรงเรียนทาในลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธอยู่แล้ว ควรปล่อยให้โรงเรียนที่มีศักยภาพมีอิสระใน
การดาเนินงาน เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และรัฐควรปรับ
ระบบการบริหารจัดการการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียนแบบไม่เท่ากัน เพราะโรงเรียนมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ควรยอมรับความหลากหลายและพัฒนาให้ความหลากหลายเกิดขึ้น
ในสังคมไทย
๒) ควรศึ ก ษาสิ่ ง ที่ ดี แ ละขยายผลไปในวงกว้ า ง เช่ น การเน้ น การเรี ย นการสอนด้ า น
คณิต ศาสตร์ แ ละวิ ทยาศาสตร์ที่เริ่ม จากโรงเรี ยนมหิด ลวิ ทยานุส รณ์ และขยายไปยัง โรงเรี ย น
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้ครบทุกจังหวัด โดยให้ ค่าตอบแทนครูเหมือนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ก็จะทาให้ได้ครูเก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือได้ครูที่มีคุณภาพมาสอน
นายอานาจ กุสลานันท์ มีความเห็นสรุปได้ดังนี้
๑) จากการประเมินผลโครงการ PISA (Program for International Student Assessment)
วิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๓๒ จาก ๔๑ ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับเกือบ
สุดท้าย แต่ตามข่าวพบว่าเด็กไทยไปแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์โอลิมปิค ได้เหรียญเงินหรือเหรียญ
ทองค่อนข้างมาก ซึ่งตรงข้ามกับผลการวิจัยที่ออกมา
๒) ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ อีกประการหนึ่ง คือ กีฬา เพราะสมองที่ดีจะต้องอยู่ในร่างกายที่
สมบูรณ์ ในยุโรปและอเมริกาเน้นเรื่องนี้เป็นหลัก ดังนั้นประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับ กีฬา
เพื่อทาให้ไทยเป็นผู้นาด้านการกีฬา เพราะคนไทยมีศักยภาพด้านการกีฬาไม่ด้อยไปกว่าประเทศ
อื่น รวมทั้งควรส่งเสริมเรื่องดนตรีให้เป็นรูปธรรม เพราะดนตรีนอกจากจะทาให้สุขภาพจิตดีแล้ว
ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อีกด้วย
๓) การพัฒนาเด็กพิเศษ ขณะนี้มีเด็กพิเศษจานวนมาก เช่น เด็กออทิสติก ที่ไม่ได้เข้ารับการ
รักษา ทาให้ขาดโอกาสในการเรียนจานวนมาก เพราะเด็กบางคนสามารถรักษาและพัฒนาได้ เด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษบางคน อาจทาบางเรื่อ งได้ดีกว่าคนปกติ จึ งควรให้การดูแลเป็นพิเศษ
รวมทั้ ง เด็ ก ที่ พิ ก ารทางสายตา ทางหู และทางร่ า งกายก็ ค วรจะได้ รั บ การดู แ ลเป็ น พิ เ ศษด้ ว ย
เพราะว่าเด็กที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นออทิสติกหรือพิการก็ตาม ถ้าเป็นกลุ่มที่มีฐานะดี จะสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ หากเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จะขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้
๑) รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ นี้ บ อกสถานะคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยได้ อย่ า งชั ด เจน
คณะกรรมการสภาการศึกษาจึงต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่ออย่างรอบคอบ กรรมการหลายคนเสนอ
เรื่องการมีส่วนร่วมซึ่ง มีความสาคัญมาก ควรจัดประชุมเฉพาะกลุ่มเพื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์
และวิเคราะห์ว่ากระบวนการปฏิรูปการศึกษา ควรมีภาคเอกชนหรือทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
และมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ต่ ล ะภาคส่ ว นอย่ า งชั ด เจน จะท าให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ น

๑๘
ยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอนโยบายดังกล่าวได้ รายงานการศึกษาหลายฉบับที่เกิดขึ้นจากการประชุม
สภาการศึกษา เช่น ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา เป็นต้น ควรนามาผนวกและหาข้อสรุปเพื่อแบ่ง
เบาภาระให้แต่ละภาคส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย
๒) การส่งเสริมการศึกษาทางเลือกหรือการสร้างบรรยากาศในกระบวนการเรียนการสอน
ขณะนี้หลักสูตรแกนกลางยังไม่สามารถทาให้ครูมีทักษะในการสอนและนาเนื้อหาในหลักสูตร
ท้อ งถิ่ นเข้ า มาใช้ ในการจั ด การศึ ก ษาได้ เนื่ อ งจากเกิ ด ปัญ หาอุ ปสรรคของกฎระเบี ย บบริ ห าร
ราชการ จึงควรมีทางเลือกสาหรับการกาหนดเนื้อหาวิชาที่จะเรียนภายใต้กรอบหลักสูตร โดยมี
วิธีดาเนินการ ๓ ประการคือ ๑) ยอมรับที่จะให้นาความรู้จากท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ๒) การทาให้เกิดทักษะต่อกระบวนการที่ยอมรับ บางครั้งระบบราชการอาจ
ไม่สามารถให้ครูตามแบบที่ทางราชการต้องการไปสอนในพื้นที่ห่างไกลได้ และ ๓) ควรให้ครูใน
ท้องถิ่นซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่พอ แต่มีประสบการณ์ชีวิตและสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ สามารถ
เข้าไปสอนในพื้นที่ห่างไกลได้
๓) เห็นด้วยกับข้อเสนอทั้งหมด แต่ควรมีวิธีทาให้การจัดการเรียนการสอนกับการใช้ชีวิต
จริงสอดคล้องสัมพันธ์กัน และสามารถนาความรู้จากสิ่งที่เรียนไปปรับปรุงในชีวิตจริงได้ ตัวอย่าง
ดีๆ ที่เกิดขึ้นจากความสามารถของครูหรือสถานศึกษาหรือการร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเพื่อ
เชิดชู ยกย่องครู และเผยแพร่ออกไปจะทาให้เกิดการเลียนแบบสิ่งที่ดีและนาสิ่งที่ดี ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และควรสามารถนาสิ่งที่ได้จากประสบการณ์จริงในชีวิตมาประเมินผล
ดังนั้นการเน้นเรื่องการพัฒนาการฝึกทักษะควบคู่กับการเรียนในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยควร
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา และส่งเสริมให้คณะกรรมการระดับ
โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เพราะยังมีภาคเอกชนที่
ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ หากมีปัญหาอุปสรรคตรงระบบราชการที่ไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว ควรให้สถานะทางสังคมของการให้บริการชุมชน
ด้วยจิตสานึกสาธารณะ เช่น กระทรวงสาธารณสุขจะใช้วิธีการบริหารโรงพยาบาลในลักษณะของ
การปรึกษาหารือระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา โรงเรียนควรใช้ทักษะ
เหล่านี้มาช่วยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น ดังนั้นเนื้อหาการเรียนกับ
การมีส่วนร่วมและการถอดบทเรียนจากสิ่งดีๆ โดยมีระยะเวลาเป้าหมายในการติดตามต่อเนื่อง
อย่างชัดเจน จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เสนอได้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานมอบหมายให้คณะผู้วิจัยปรับแก้รายงานการวิจัยฯ ตาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๑๙
หลังจากนั้น ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สาหรับ การประชุมครั้งต่อไป เมื่อ ประธาน
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว ฝ่ายเลขาฯจะจัดเตรียมวาระเพื่อ
ขอนัดหมายวันเวลาจากประธาน และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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