รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
กรรมการที่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช)
๒. ปลัดกระทรวงแรงงาน
(นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
๕. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
(นายวรวิทย์ จําปีรัตน์)
๖. เลขาธิการคุรุสภา
(นายองค์กร อมรสิรินันท์)
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์กําจร ตติยกวี รองเลขาธิการฯ แทน)
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางสาวสุวรรณี คํามั่น รองเลขาธิการฯ แทน)
๙. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แทน)
๑๑. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แทน)
๑๒. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ แทน)
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(นายคมศร วงษ์รักษา รองผู้อํานวยการฯ แทน)
๑๔. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๑๕. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ แทน)
๑๖. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ แทน)
๑๗. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการร่างกฎหมายประจํา แทน)
๑๘. พระพรหมมุนี (อคฺคชิโน)
กรรมการ
๑๙. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
กรรมการ
๒๐. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
กรรมการ
๒๑. นายสมัย เจริญช่าง
กรรมการ
๒๒. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
กรรมการ
๒๓. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
กรรมการ
๒๔. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
กรรมการ
๒๕. รองศาสตราจารย์ พันเอกเกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ
๒๖. นายเจริญ ทั่งทอง
กรรมการ
๒๗. นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
กรรมการ
๒๘. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
๒๙. นายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
กรรมการ
๓๐. นายนภดล ทองนพเก้า
กรรมการ
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์
กรรมการ
๓๒. ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง
กรรมการ
๓๓. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
กรรมการ
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
กรรมการ
๓๕. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
กรรมการ
๓๖. รองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
กรรมการ
๓๗. นางพรนิภา ลิมปพยอม
กรรมการ
๓๘. ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี
กรรมการ
๓๙. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
๔๐. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
กรรมการ
๔๑. นายวิชัย ตันติกุลานันท์
กรรมการ
๔๒. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการ
๔๓. นายวิรัตน์ รัตตากร
กรรมการ
๔๔. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
กรรมการ

๓
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
นายสมนึก พิมลเสถียร
นายสมบัติ อุทัยสาง
นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ
รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
นางสาวอวัสดา ปกมนตรี
นายอาณัฐชัย รัตตกุล
นายอุดม พรมพันธ์ใจ
เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์)
๕๙. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม)
กรรมการที่ไม่มาประชุม
๑. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปฏิบัติศาสนกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พระวิจิตรธรรมาภรณ์
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
๒. ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. นายกฤช อัจฉริยาภิรมย์
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔. นางสาวกัญญรัตน์ วิเศษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๕. นางเกศรา สุกเพชร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๖. นายธกฤต รุจิโมระ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๗. นายนิคม อินทรโสภา
สภาลูกเสือไทย
๘. นายบุรินทร์ ตระการวนิช
สํานักงบประมาณ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๐. นางสาวพัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๑. นายอรรถ แสงจิตต์
สํานักนายกรัฐมนตรี

๔
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. นางสาวสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
๒. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
๓. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
๔. นายชาญ ตันติธรรมถาวร
๕. นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้
๖. นางสาววัฒนา อาทิตย์เที่ยง
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๗. นางสาวอัมพร พงษ์กังสนานันท์
ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารสาธารณะ
๘. นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๙. นางสาวภัทณิดา พันธุมเสน
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
๑๐. นายวีระ พลอยครบุรี
ผู้อํานวยการสํานักกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษา
๑๑. นางกมลทิพย์ เมฆพุก
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๑๒. นายกวิน เสือสกุล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๑๓. นางเกื้อกูล ชั่งใจ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๑๔. นางศิริพร ศริพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๑๕. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๑๖. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
๑๗. นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๑๘. นางสุชาดา ไชยรัตน์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๑๙. นางสาวสุวิมล เล็กสุขศรี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช) แจ้งให้
ที่ประชุมทราบรายชื่อกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแผ่นพับ
แนะนําสภาการศึกษา)
ประธานมอบนโยบายแก่ที่ประชุมตามประเด็นนโยบายหลักด้านการศึกษา ๒๔ นโยบาย
โดยเน้น “การดูแลประชาชนเหมือนกับบุคคลในครอบครัว ดูแลนักเรียนเหมือนลูกหลาน และดูแล
ครู-อาจารย์เหมือนน้องชาย น้องสาว” และเน้นระบบการทํางานที่ “โปร่งใส ตรวจสอบได้”
รายละเอียด ดังนี้

๕
๑. การจัดให้มีแท็บเล็ต หรือกระดานดํายุคใหม่ เพื่อปฏิวัติวิธีการเรียนการสอน โดยใช้
ระบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือ ในการช่วยสอน และมีการบรรจุหลักสู ตรการเรียนการสอนในทุ ก
ระดับชั้น เช่น หากผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองจนจบหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากนั้น
สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองในระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๒ หรื อ ๓ ต่ อ ไปได้ และเป้ า หมายของ
กระทรวงศึกษาธิการคือ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีระบบการควบคุมเบื้องต้นจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) แต่จะให้อิสระกับผู้เรียนในการใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
แสวงหาความรู้ ทั้งนี้ ผู้ที่จะสามารถดูแลผู้เรียนได้ใกล้ชิดที่สุดคือ ครอบครัวของผู้เรียนเอง
ตัวอย่างโรงเรียนที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เช่น โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระบบดิจิตอล (Digital) การเรียนการสอน
ทั้งโรงเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ มีท้องฟ้าจําลอง โรงเรียนอํานวยศิลป์ กรุงเทพฯ
จัดการสอนระบบ Thinking School สอนให้คิดวิเคราะห์ ไม่ใช่ท่องจําอย่างเดียว เป็นต้น
๒. เรียนจบชั้น ม.๖ ภายในระยะเวลา ๘ เดือน จากสถิติที่พบคือ ผู้ที่เรียนไม่จบ ม.๖ มี
จํานวนประมาณ ๑๐ ล้านคน ซึ่งส่ว นหนึ่ งเป็น ผู้ที่มี ความรู้ ประสบการณ์จากการทํางานแล้ ว
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง จั ด หลั ก สู ต รให้ เ รี ย นในระยะเวลาสั้ น เพื่ อ เป็ น กํ า ลั ง ใจให้ ผู้ มี ค วามรู้
ประสบการณ์เหล่านั้นได้รับวุฒิการศึกษาในระดับชั้น ม.๖
๓. กองทุนตั้งตัวได้ สําหรับผู้ที่เรียนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยตั้งเป็นหน่วย
บ่มเพาะ เพื่อให้ผู้ที่สนใจทําธุรกิจเขียนแผนการดําเนินงานและยื่นขอทุนจากกองทุนฯ
๔. การพู ด ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น และภาษาอาเซี ย น โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี
เป้าหมายว่า ภายใน ๓ ปีข้างหน้า เด็กไทยร้อยละ ๘๐ ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ
โรงเรียนใดต้องการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
หากพิจารณาแล้วได้มาตรฐาน รัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. การปรับเลื่อนวิทยฐานะและการโยกย้ายข้าราชการครู ซึ่งมีการใช้อํานาจทางการ
บริหารและใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ดังกล่าว ต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม เพื่อกําจัดการ
คอรัปชั่นในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักการในการดําเนินการคือ “โปร่งใส แข่งขัน ตรวจสอบ
ได้” โดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เห็นเป็นตัวอย่าง และ
การยกเลิก “ระบบกินครู” ซึ่งผู้บังคับบัญชาเรียกรับเงินและผลประโยชน์จากครู
การสอบผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และครูผู้ช่วย ซึ่งมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณา
การสอบและพบปัญหาการเรียกรับเงิน ดําเนินการแก้ไขโดยใช้ข้อสอบส่วนกลางเช่นเดียวกัน
ทั่ว ประเทศ ยกเลิ ก การสอบสั ม ภาษณ์ และกํ า หนดสั ด ส่ ว นคะแนนสอบใหม่ เช่ น การสอบ
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนให้พิจารณาผลงานร้อยละ ๔๐ และคะแนนสอบร้อยละ ๖๐
ส่วนครูระดับ ๗ ใช้คะแนนสอบร้อยละ ๑๐๐

๖
การพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๑. กรณีผู้สอน การนําหลักความรับผิดชอบ (Accountability) มาใช้ จากเดิม
การสอนของครูไม่ใช้เป็นผลงานในการพิจารณา แต่หากพิจารณาจากเป้าหมายของผู้ปกครองซึ่ง
อยากให้บุตรหลานที่เป็นผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดี กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางที่จะนําผล
การเรียนของผู้เรียนมาเป็นสัดส่วนในการพิจารณาเลื่อนขั้นของครูผู้สอนในกรณีที่ผู้สอนสามารถ
เพิ่มคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป พร้อมทั้งลดสัดส่วนของการทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อประเมินเลื่อนขั้นวิทยฐานะของครู
๒. กรณี ผู้ เ รี ย น จากผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test - O-Net) ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓๐ เนื่องจากผู้เรียนไม่ให้ความสําคัญ เพราะคะแนนที่ได้ไม่ได้นํามา
เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาใด ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องการปรับเป็นระบบที่วัดมิติของ
ผู้รับบริการ (Demand) ไม่ใช่วัดมิติผู้ให้บริการ (Supply) ซึ่งต้องการเน้นให้พิจารณาที่ผลที่เกิด
กับผู้เรียนเป็นเป้าหมายสําคัญไม่ใช่ผู้บริหารหรือโรงเรียน โดยนําคะแนนที่ได้จากระบบ O-Net
เข้ามาคิดเป็นสัดส่วนของคะแนนในการประเมินผลการเรียนประจําปีของผู้เรียน ๒๐% ส่วน
คะแนนเก็บและคะแนนการสอบของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ในนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และ
ม.๖
ส่วนนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ จะใช้คะแนนในการสอบซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
ระดับชาติเช่นกัน (National Test) โดยเป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.) ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศสามารถออกข้อสอบในระดับชั้นและสาขาวิชาที่ตน
สอน และส่งมาพิจารณาในส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง
๖. เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โดยให้โรงเรียนสามารถรับบริจาคเพื่อนําไปพัฒนาโรงเรียน
และสื่อการเรียนการสอนได้แบบบริสุทธิ์ โปร่งใส
๗. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารใสสะอาด สร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวคิดที่ว่าTransparency (ความโปร่งใส) + Accountability
(ความรับผิดชอบ)
การปฏิรูปการศึกษาแผนใหม่ ซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมาไม่ประสบ
ความสําเร็จเนื่องจากไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติ ไม่มีการบูรณาการการทํางานร่วมกัน และเกิดปัญหา
การคอรัปชั่น ทั้งการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการโยกย้ายตําแหน่ง
๘. การลดระยะเวลาการเรียนวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันใช้เวลาในการเรียนครู ๕ ปี โดยให้
พิจารณากําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการเรียนการสอนวิชาชีพครูในสถาบันการศึกษาให้เหลือ ๔ ปี
(เรียนตามหลักสูตร ๓ ปี + ฝึกสอน ๑ ปี) และพิจารณาแนวทางการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
กรณีผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งมีประสบการณ์การสอน โดยไม่ต้องเรียนฝึกสอนหรือ
เรียน ป.บัณฑิตเพิ่มเติม
๙. การปฏิบัติธรรม นําการศึกษา ขจัดปัญหายาเสพติดและทุจริตคอรัปชั่น โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนและผู้สอนเข้าฝึกปฏิบัติธรรม โดยไม่คิดเป็นวันลาและสามารถนํามาประเมินเป็นคะแนนได้
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๑๐. การใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น เปรียบเหมือนกับมี “ผีสิง” คือ เด็กรุ่นพี่กลุ่มที่มีปัญหาที่ศึกษาไม่จบ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
เด็กดีที่เข้าไปเรียนจะถูกกลืนและปรับพฤติกรรมกลายเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรง แนวทางการ
แก้ปัญหาคือ “ไล่ผี หรือปิดบ้าน” โดยจะนํากลุ่มเด็กหัวโจก ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๑๓๐ คน เข้า
ฝึกอบรมกับกองทัพบกในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง พร้อมทั้งนมัสการเชิญพระภิกษุสงฆ์มาเทศน์ปรับ
จิตใจ เพื่อฝึกให้เป็นคนดี มีวินัย หากนักเรียนคนใดประพฤติได้ตามเป้าหมายจึงจะให้กลับเข้าเรียน
อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนนักเรียนอาชี วศึก ษากลุ่ม ปกติ หรือ กลุ่ม ที่ประพฤติดี จะมีการปรั บระบบการเรีย น
การสอนใหม่โดยนําครูเก่ง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ด้านพฤติกรรมจะมีทหารหรือลูกเสือ
เข้ามาฝึกวินัย มีพระภิกษุสงฆ์เข้ามาเทศน์สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม แต่หากดําเนินการเยียวยา
แล้วแต่สถานศึกษาใดยังมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงอยู่ กระทรวงศึกษาธิการจะใช้
มาตรการ “ปิดบ้าน” คือ ยุบสถานศึกษานั้น และย้ายนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องไปอยู่ในสถานศึกษา
ใกล้เคียง
จากนั้นประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับพฤติกรรมของคนในสังคมให้เน้นการคิดเป็น
ระบบ และลงมื อ ปฏิ บั ติ โดยหากสามารถปรั บ เปลี่ ย นครู ๕๐๐,๐๐๐ คน และนั ก เรี ย น
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศให้เป็นระบบที่โปร่งใสได้ “ประเทศต้องเปลี่ยน”
ที่ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปได้ ดังนี้
๑. การแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
๑.๑ ให้มีการกําหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงดังกล่าวเป็นนโยบาย
หลักด้านการศึกษา
๑.๒ มาตรการการจัดการเด็กหัวโจกควรใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่เข้มงวด ซึ่ง
ได้ผลดีมากกว่าการใช้หลักศีลธรรม และควรมีการกําหนดเกณฑ์อายุของการลงโทษ และเกณฑ์ใน
การพิจารณาบทลงโทษจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น เช่น ผู้กระทําผิดที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ควร
ได้รับบทลงโทษในการจําคุกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ใช้อาวุธปืนควรได้รับโทษในระดับรุนแรง
เพื่อให้หลาบจําและไม่กลับมาทําผิดซ้ําอีก
๑.๓ ให้ นํ า หลั ก ของลู ก เสื อ มาใช้ คื อ คุ ณ ธรรมสู่ สั ง คม ทํ า ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี
ฝึกระเบียบวินัย จิตอาสา ความเสียสละ และความซื่อตรงให้กับผู้เรียน โดยควรนํามาใช้ควบคู่กับ
การฝึกคุณธรรมจริยธรรมโดยพระภิกษุสงฆ์
๑.๔ ควรมีการกําหนดเครื่องแบบและสัญลักษณ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาให้เหมือนกัน
ทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีทะเลาะวิวาทจากความแตกต่างทางสถาบันดังเช่นปัจจุบัน
๑.๕ ให้พิจารณาแก้ปัญหาที่ครูผู้สอนด้วย เนื่องจากมีครูบางส่วนเป็นศิษย์เก่าของ
สถาบันการศึกษา และบ่มเพาะถ่ายทอดความรุนแรงดังกล่าวให้กับลูกศิษย์
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๑.๖ ให้นําปัญหาของเด็กขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกัน (เด็กแว๊น) มาพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข
๒. บทบาท/แนวทางการดําเนินงานของสภาการศึกษา
๒.๑ สภาการศึกษาควรมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระ (Agenda) ที่สําคัญทาง
การศึกษา เช่น การศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น
๒.๒ สภาการศึกษามีหน้าที่พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบาย และแผนการศึกษา
เป็นหลัก ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่น ๆ หรือประเด็นเฉพาะกิจ ควรมีการประสาน
แจ้ ง เวี ย นข้ อ มู ล เอกสารให้ กั บ กรรมการสภาการศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาและส่ ง ข้ อ พิ จ ารณาหรื อ
ข้อเสนอแนะกลับให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวม ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การดําเนินงาน
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาใน
ประเด็นต่าง ๆ ก่อนนําเข้าสภาการศึกษา เนื่องจากข้อจํากัดด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สภาการศึกษาที่มีจํานวนมาก จึงอาจทําให้เกิดความล่าช้าหรือไม่สะดวกในการประชุมแต่ละครั้ง
๒.๓ สภาการศึกษาควรมีการกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
โดยบูรณาการการศึกษาที่เน้นการสร้างทุนทางปัญญาของชาติเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยส่งเสริมทุนความเป็นไทย (Thainess Capital) เป็น Mode of Production ที่เป็น
ทรัพยากรของชาติที่ไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องลงทุน ใช้ได้ไม่มีวันหมด และเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่
สามารถนํามาขับเคลื่อนเป็นความได้เปรียบของประเทศไทย (National Competitiveness) ที่ไม่
มีใครลอกเลียนแบบได้ จึงควรมีแนวทางด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนทั้งในด้านการคิด การปลูก
จิตสํานึก และการปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า ตลอดจนความภูมิใจใน
ความเป็นไทย เพื่อจะนําทุนความเป็นไทยมาร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตนเอง สังคม และประเทศ
ตลอดจนส่งเสริมให้คนในสังคมมีจิตสํานึกในหน้าที่มากกว่าที่จะเรียกร้องถึงสิทธิ พร้อมทั้งให้การ
ยกย่องและให้แรงจูงใจ สนับสนุนครูที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบ
๒.๔ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ เป็น ๖๐ : ๔๐ เป็นประเด็นที่ดําเนินการ
ลําบาก เนื่องจากการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพของผู้เรียน มีข้อจํากัดในประเด็นต่าง ๆ เช่น
ค่านิยม โอกาสในการทํางาน (job opportunity) และความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษา เป็นต้น
๒.๕ การประชุมสภาการศึกษา ควรกําหนดให้มีการประชุมทุก ๒ เดือน เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประธานรับข้อคิดเห็นดังกล่าว และจะพิจารณา
กําหนดเงื่อนไขเวลาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
๒.๖ ปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูงมีผลทําให้ขาด
ความต่อเนื่องและการเชื่อมโยงการดําเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
๓.๑ การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ควรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติจริง เช่น โครงการ Fix it center เป็นต้น

๙
๓.๒ ควรมีการพิจารณาปรับหลักสูตรในระดับชั้นอนุบาล เนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๓.๓ ควรมี ก ารจั ด สั ด ส่ ว นของหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสม เช่ น
ในการศึกษาระดับพื้นฐานของเด็กเล็กควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต วิธีการคิด
และคุณธรรมให้กับผู้เรียน จากนั้นจึงเสริมด้านเนื้อหาวิชาเพื่อเติมเต็มเมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น
๓.๔ การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ควรเน้นในเรื่องความเป็นหน้าที่
พลเมือง (Responsible Citizen)
๓.๕ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ และมหาวิ ทยาลัย ทั่ วไปควรเปิ ด หลั ก สูต รสาขาวิ ช าช่ า ง
เพื่อรองรับผู้ที่จบ ปวช. ปวส.และต้องการเรียนต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
๔. การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน
๔.๑ ประเทศไทยควรให้ ความสํ าคั ญ ในด้า นการศึ กษาของคนวัย แรงงาน (Work
Force) มากขึ้น ทั้งนี้การจัดการศึกษากระแสหลักในปัจจุบัน รับผิดชอบดูแลเฉพาะคนกลุ่มวัย
เรียน (Age Group) ประมาณ ๑๕ ล้านคน ส่วนประชากรวัยแรงงานอีกประมาณ ๓๕-๔๐ ล้าน
คน ไม่ มี ก ารฝึ ก อาชี พ หรื อ เรี ย นต่ อ ประเทศต้ อ งคํ า นึ ง ว่ า ความสามารถในการแข่ ง ขั น
(Competitiveness) และความมั่ งคั่งของประเทศ เกิด จากผู้ ที่กํา ลังทํา งาน ไม่ ใช่นัก เรีย น
นักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่
๔.๒ ระบบการจัดการเรียนการสอนการศึกษากระแสหลัก จัดสําหรับกลุ่มคนวัยเรียน
ซึ่งได้เงินสนับสนุนจากพ่อแม่ หรือกู้กรอ.และ กยศ.มาเรียน ไม่เหมาะสําหรับคนวัยทํางานที่มีภาระ
ต้องทํางานหาเลี้ยงชีพและดูแลครอบครัว หลักสูตรฝึกอาชีพและการเรียนของวิทยาลัยชุมชนจึง
ควรจัดให้เรียนได้ตามความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน มีความเบ็ดเสร็จในตัวพร้อม
ออกไปทํางานได้ วิทยาลัยอาจให้สัมฤทธิบัตร มีการประเมินผลสัมฤทธิ์สะสมไว้ สร้างระบบสะสม
หน่วยกิต (Credit Bank)
๔.๓ วิทยาลัยชุมชนต้องไม่จัดการศึกษาระดับปริญญา วิทยาลัยชุมชนควรกําหนด
ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย ให้ผู้ได้สัมฤทธิบัตรหรือจบหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน
และต้องการศึกษาต่อให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สามารถโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้ หรือสามารถเทียบ
โอนประสบการณ์ได้
๔.๔ วิทยาลัยชุมชนควรขยายพื้นที่บริการในจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรลงทุนมาก
ที่จะสร้างอาคาร ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายธุรการ พื้นที่การจัดการเรียนการสอน
อาจเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่วิทยาลัยควรได้รับการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอน เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
(Mobile Computer Lab)
๔.๕ มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน หน่ ว ยงานอื่ น ในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
กระทรวงอื่น เช่น กระทรวงแรงงาน ควรประสานความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการเรียน

๑๐
การสอน การอนุญาตใช้พื้นที่และอุปกรณ์ การทําหลักสูตรฝึกอาชีพและหลักสูตรวิชาการของ
วิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนควรมาจากข้าราชการและนักวิชาการของ
หน่วยงานรัฐเหล่านี้ได้มาก
๕. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
๕.๑ ควรมีการนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ผู้เรียน โดยเชื่อมโยงการดําเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งนี้ ศธ.ควรเป็นหน่วยที่ดําเนินการเกี่ยวกับเนื้อหา
(Content) ที่จะบรรจุลงในสื่อเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ One Tablet per
Child หรืออินเทอร์เน็ตตําบล และผู้เรียนอาจขยายผลต่อโดยการสอนหรือแนะนําให้กับผู้ปกครอง
ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครองได้ในอนาคต
๕.๒ ควรจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษา มหาวิทยาลัยทั่วโลก (Global Language & Global
University) เพื่อจัดส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้ โดยอาจขอสนับสนุนโทรทัศน์จาก กสทช.
๖. การนําระบบนโยบายการคลังสาธารณะมาใช้ โดยการบริจาคหรือสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการศึก ษาสามารถนําไปลดหย่อ นภาษีไ ด้ ๒ เท่า เพื่ อสร้ างแรงจูง ใจในการสนับ สนุน การ
ดําเนินการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกําลังดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม
๗. เอกสารและงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจํานวนมาก มีประโยชน์
แต่ยังไม่มีการสรุปเพื่อนําเสนอต่อสาธารณะ รวมทั้งไม่มีช่องทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Communication) ที่เหมาะสม จึงควรมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบันทึกประเด็นการแสดงความ
คิดเห็นของกรรมการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมและใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและการดําเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เนื่องจากประธานติดภารกิจเร่งด่วนเกี่ยวกับการเจรจาการแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะ
วิวาท จึงมอบหมายให้นายสมบัติ อุทัยสาง ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมแทน
กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) แจ้งให้ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับวาระการประชุม ดังนี้
๑. เรื่องเพื่อทราบ ๓ เรื่อง
๒. เรื่องคงค้างการพิจารณาของสภาการศึกษา จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) และ ๒) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
กระจายอํ านาจการบริห ารและการจัด การศึก ษาสู่ เขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาและสถานศึ กษา (พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๑)

๑๑
๓. ประเด็นเชิงนโยบายเร่งด่วนเรื่อง การสร้างระบบแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
๔. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ทั้งอนุกรรมการฯ หลักตามภารกิจของ
สภาการศึกษา และอนุกรรมการฯ เฉพาะกิจ
ประธาน (นายสมบัติ อุทัยสาง ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา) ดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ อํานาจ หน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุ ก าร รายงานว่ า สภาการศึ ก ษาเป็ น หนึ่ ง ในองค์ ก รหลั ก ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นคณะบุคคล ทําหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการศึกษามาตรฐานการศึกษา
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา การประเมินผล รวมทั้งกฎหมายการศึกษา รวมถึงการให้
ความเห็นหรือคําแนะนําแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒ สรุปผลการประชุมสภาการศึกษา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า สรุปผลการประชุมสภาการศึกษาปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ มี
การประชุมสภาการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง มีวาระการประชุมเป็นเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
จํานวน ๓ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาจํานวน ๑๙ เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจํานวน ๑๑ เรื่อง โดยยังมี
เรื่องคงค้างจากการพิจารณาจํานวน ๒ เรื่อง คือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการ
จัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมเห็นว่าควรมีการประชุมสภาการศึกษา ๒ เดือนต่อครั้ง
๒.๓ ข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดที่ผ่านมา เกี่ยวกับบทบาทของสภา
การศึกษาในอนาคตในฐานะผู้กําหนดทิศทางการศึกษาไทย
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า จากการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สภาการศึกษาใน
อนาคตกับบทบาทผู้กําหนดทิศทางการศึกษาไทย ได้ให้ข้อคิดเห็นที่สําคัญ สรุปได้ว่า คณะกรรมการ
สภาการศึกษาทําได้เป็นอย่างดีในการนําเสนอตัวอย่างต้นแบบที่ดีในการจัดการศึกษาทั้งในระดับ

๑๒
ชุ ม ชนและท้ องถิ่ น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี ศั กยภาพ ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
ดําเนินการต่อไป ดังนี้
๑. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและพยายามผลักดันให้เกิด
การขับเคลื่อนตามนโยบายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
๒. ควรเร่งแก้ไขปัญหา ๒ เรื่อง คือ คุณภาพครูและความอ่อนแอด้านอาชีวศึกษา
๓. ควรให้ความสําคัญเรื่องอาชีวศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มากขึ้น
๔. ปั ญหาการศึ ก ษาต้อ งให้ ทุก ภาคส่ว นเข้ ามามี ส่ วนร่ว ม ได้แ ก่ ผู้ ปกครอง ครู
นักเรียน และทุกภาคส่วนของสังคม
๕. สภาการศึกษายังเป็นเวทีที่ใช้การพูดเป็นหลัก แต่ยังไม่สามารถนําผลที่ได้ไปสู่
การปฏิบัติหรือเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจแก้ปัญหาได้โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่มี
ผลในเชิงปฏิบัติ
๖. ควรสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทของคณะกรรมการสภาการศึกษา พร้อม
สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
๗. สร้างความสมดุลระหว่างจุดยืนทางนโยบายกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
๘. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดประชุม
๙. นโยบายและแผนด้านการศึกษาหลายเรื่องที่เข้าคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มี
ผลในทางปฏิบัติ ควรมีการกําหนดให้ชัดเจนว่าหน่วยงานไหนควรเป็นผู้รับผิดชอบหรือผลักดันต่อไป
๑๐. ขาดการติดตาม ผลักดันและประเมินผลนโยบายและแผนการศึกษา
๑๑. สภาการศึกษายังไม่สามารถทําให้นักการเมืองเห็นด้วยหรือนํานโยบายและ
แผนไปสู่การปฏิบัติได้มากนัก
๑๒. ควรมีกลไกทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓. ไม่มั่นใจในความสามารถของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ซึ่งในอดีตสามารถเป็นนักวิจัยได้เอง แต่ปัจจุบันเป็นเพียงแค่เลขานุการนักวิจัยเท่านั้น ดังนั้นจึงควร
สร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
๑๔. เนื้อหาการประชุมควรเน้นเรื่องอนาคตของการศึกษาไทยทั้งระบบ
๑๕. สภาการศึก ษาคื อ ฝ่ า ยเสนาธิ ก าร การทํา งานที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพคือ การมี
วิธีการที่ทําให้กองกําลังมีความเห็นสอดคล้องและปฏิบัติตามคําแนะนําได้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๔ สาระสําคั ญของแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบั บปรั บปรุ ง (พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๙)

๑๓
นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๖๑)
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการและเลขานุ การ รายงานว่ า สภาการศึ กษาจะทํ างานโดยยึ ดแนวนโยบายตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งมีความสอดคล้องกัน สรุปเป็นประเด็นหลักได้ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพคนไทย
๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคน
๓. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๗. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๘. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๙. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
๑๐. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
๑. จากเดิมมีการประชุมสภาการศึกษาประมาณปีละ ๔ ครั้ง ควรเพิ่มเป็น ๒ เดือน
ต่อครั้งหรือไม่ควรน้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง
๒. ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ พิ จ ารณา
รายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา :
๓.๑ วาระคงค้างการพิจารณาของสภาการศึกษา
๓.๑.๑ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๑)
๓.๑.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)

๑๔
ผู้ช่วยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม) รายงานต่อที่
ประชุม ๒ เรื่อง ตามลําดับ ดังนี้
๓.๑.๑. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๖๑) ได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวัน
ศุ ก ร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง)
ยุ ท ธศาสตร์ ฯ ดั ง กล่ า ว โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการกระจายอํ า นาจทาง
การศึกษานําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นําเสนอต่อ
สภาการศึ ก ษาอี ก ครั้ ง ก่ อ นเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป ซึ่ ง คณะกรรมการสภา
การศึกษาชุดเดิมได้หมดวาระลงก่อนมีการนําเสนอ
• สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาของเอกชน
การจัดการศึกษาในระบบของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒
พบว่า

ด้านปริมาณ
๑) จํานวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นในช่วงปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ (จาก ๒.๔๑ เป็น ๒.๗๓ ล้านคน)
และลดลงเหลือ ๒.๖๗ ล้านคน ในปี ๒๕๕๒ ตามลําดับ
๒) สัดส่วนผู้เรียนภาครัฐ : ภาคเอกชน ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ ลดลงจาก ๘๓ : ๑๗ ในปี
๒๕๔๘ เป็น ๘๑ : ๑๙ ในปี ๒๕๕๒ ตามลําดับ

ด้านคุณภาพ
๑) ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
พบว่า
๑.๑ โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานสายสามัญ
- รอบแรก (๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) โรงเรียนที่มีคุณภาพดีมีสัดส่วนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกมาตรฐาน
- รอบสอง (๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) โรงเรียนได้รับการรับรองร้อยละ
๘๘.๓ ไม่รับรองร้อยละ ๑๑.๗
๑.๒ โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาได้รับการรับรองร้อยละ ๖๙.๘ ไม่รับรองร้อย
ละ ๒๓.๔ รอพินิจร้อยละ ๖.๘
๑.๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับการรับรองร้อยละ ๘๐.๓ ไม่รับรองร้อย
ละ ๔.๕ รอพินิจร้อยละ ๗.๖

๑๕
๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๒
พบว่า โรงเรียนเอกชนชั้น ป.๖ และ ม.๓ มีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ยกเว้นชั้น
ม.๖ ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผ่านมา พบว่ามี
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ได้แก่
๑) โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานที่ขอรับการอุดหนุนจากรัฐประมาณร้อยละ ๘๐ ยังคง
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลของนักเรียน
ภาครัฐ (ยกเว้นโรงเรียนเอกชนการกุศล)
๒) โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังไม่ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
๓) นโยบายรัฐที่ส่งเสริมและขยายโอกาสการศึกษายังไม่ชัดเจน
๔) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคต (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙)
ส่งผลต่อจํานวนผู้เข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทของภาคเอกชนและธุรกิจที่มีบทบาทในการจัดและร่วมจัดการศึกษา ดังนี้
๑) เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนของตนเองมากขึ้น ในปี
๒๕๕๓ จํานวน ๔,๓๗๘ คน
๒) ร่วมจัดสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒) จํานวน
๑,๕๕๘ แห่ง ๑,๙๖๔ แห่ง และ ๑,๙๕๐ แห่ง ตามลําดับ
๓) ร่วมจัดทวิภาคีกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นจาก ๑๘๘ แห่ง ในปี ๒๕๔๘ เป็น ๒๓๕ แห่ง ในปี ๒๕๕๒
๔) ภาคเอกชนจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จํานวน ๔,๓๗๒,๙๘๕ คน
และ ๓,๙๐๐,๓๔๗ คน ตามลําดับ
๕) แนวโน้มความต้องการที่หลากหลาย การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
การขยายตั วของอุตสาหกรรมใหม่ กิจกรรมใหม่ ทางเศรษฐกิจ และความต้ องการทางการตลาด
เพิ่มขึ้น ภาคเอกชนจึงควรเข้ามามีบทบาทในการจัดและร่วมจัดการศึกษา
• ข้อเสนอยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา
๑) ส่งเสริมการลงทุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบโรงเรียนให้มี
สัดส่วนผู้เรียนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
๒) เปลี่ ย นบทบาทการจั ด การศึ ก ษาภาครั ฐ จากการเป็ น ผู้ จั ด การศึ ก ษามาเป็ น
ผู้สนับสนุนวิชาการ และการติดตาม ประเมินผล
๓) ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบและกลไกในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน
๔) ส่ งเสริ มภาคเอกชนจั ดและร่ วมจั ดการศึ กษากั บสถาบั นการศึ กษาในรู ปแบบที่
หลากหลาย และนําผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อ

๑๖
ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ
สากล
๕) รวมพลั ง ภาคเอกชน สถานศึ ก ษาเอกชน และสถานศึ ก ษาของรั ฐ ในการ
ขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาคอาเซียน
๖) ส่งเสริมภาคเอกชนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้น
๗) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาให้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษาเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาให้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัด
การศึกษาเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
๓.๑.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาใน
คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑) โดยให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านการกระจายอํานาจทางการศึกษานําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่
ประชุม และให้นําเสนอต่อสภาการศึกษาอีกครั้งก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
• ข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา
เพื่ อ ให้ การกระจายอํ า นาจการบริห ารและการจั ดการศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาและ
สถานศึ กษา สอดคล้อ งกั บข้ อเสนอการปฏิ รูป การศึ กษาในทศวรรษที่ สอง และเพื่อ ให้ การจั ด
การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ จึ ง กํ า หนดเป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
มาตรการในการกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี้

เป้าหมาย
กระจายอํานาจและหน้าที่ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามากขึ้น และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์
๑) การกระจายอํานาจและหน้าที่ตามศักยภาพและความพร้อม

๑๗
๒) การสร้าง การพัฒนา และการเสริมสมรรถนะ/ศักยภาพของผู้บริหาร
๓) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้เอื้อต่อความเป็นนิติบุคคลและความเป็นอิสระ
คล่องตัวของสถานศึกษา
๔) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาทุกสังกัด
๕) การจั ด สรรงบประมาณโดยยึ ด ทั้ ง พื้ น ที่ (Area-based) และยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ
(Agenda –based) เป็นหลัก
๖) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นจัดและร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน และมีข้อคิดเห็นดังนี้
๑. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) และ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) ควรผนวกนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเข้าไป
ด้วย
๒. ควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ทั้ง
สอง โดยต้องมีหลักวิธีคิดคือยึดคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําข้อเสนอจากที่ประชุมเสนอแนะไว้
มาประกอบการพิจารณาด้วย
๓. ควรมีการศึกษาและตรวจสอบปัญหาคุณภาพของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง
แท้จริง เช่น บางสถาบันไม่มีคุณภาพแต่ภาครัฐไม่กล้าปิด สาขาวิชา/คณะที่เปิดไม่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน เป็นต้น
๔. ต้องมีการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๔.๑ คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
มติที่ประชุม
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
การศึ กษาเพื่ อดู แลรั บผิ ดชอบ (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ การมี ส่ วนร่ วมของเอกชนในการจั ดการศึ กษา
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) อย่างเร่งด่วน

๑๘
๓.๒ ประเด็นเชิงนโยบายเร่งด่วน : การสร้างระบบแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
กรรมการและเลขานุ การ รายงานว่ า รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการมี ประเด็นเชิ ง
นโยบายเร่งด่วน : การสร้างระบบแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอาชีวศึกษา ดังนี้
๑. ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษา รวมทั้งการจัดระบบดูแลนักศึกษา
๒. การสร้างเครื อข่ายการมี ส่วนร่ วมของกองทั พในการสร้ างวิ นั ยให้ กับนั กเรี ยน
นักศึกษา
๓. การส่ งเสริ มบทบาทของพระสงฆ์ และผู้ นํ าศาสนาในการสร้ างคุ ณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
๔. ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษามีชื่อเดียวกันใช้เครื่องแบบและสัญลักษณ์เดียวกันทั้ง
ประเทศ
๕. ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหา
ความรุนแรงในสถานศึกษา
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน และมีข้อคิดเห็นดังนี้
๑. การแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงในสถานศึ กษาทั้งระดั บการศึกษาขั้ นพื้ นฐานและระดั บ
อาชีวศึกษาควรแก้ไขที่ต้นเหตุคือ จิตใจของนักเรียน นักศึกษา
๒. ควรใช้วิธีการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา เช่น ลูกเสือ ชมรม/ค่ายต่าง ๆ
๓. ที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างในเรื่องการแต่งเครื่องแบบและการใช้สัญลักษณ์ประจํา
สถาบัน
๔. รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ แ จ้ ง ที่ ป ระชุ ม ไว้ ก่ อ นเข้ า วาระนี้ ว่ า
กระทรวงศึกษาธิการและกองทัพบกจะร่วมมือในโครงการวิวัฒน์พลเมืองโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก
หัวโจก ๑๓๐ คน
๕. ควรมีการศึกษาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษเด็กและเยาวชนที่ประพฤติผิดรุนแรง
เช่น ใช้อาวุธทําร้ายคู่อริและหรือประชาชนทั่วไปให้ได้รับความผิดที่เหมาะสม
มติที่ประชุม
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
๓.๓ แนวทางการแต่งตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษา

๑๙
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า แนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ฝ่ายเลขานุการฯ จะดําเนินการ ดังนี้
๑. รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของกรรมการสภาการศึกษา นโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน
๒. จั ดทํ าร่ างคณะอนุ กรรมการสภาการศึ กษาเฉพาะกิ จและอนุ กรรมการสภาการศึกษา
ประจํา
๓. ประสานกับคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อแจ้งเวียนการรับเป็นอนุกรรมการฯ โดยแต่
ละท่านจะรับไม่เกิน ๓ คณะ หรือท่านใดอยากให้มีคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านใดเพิ่มเติม
สามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้
๔. ประสานกั บประธานสภาการศึ กษาเพื่ อขอความเห็ นชอบประธานอนุ กรรมการสภา
การศึกษาแต่ละคณะ
การพิจารณา
ที่ประชุ มได้ มี การพิ จารณาร่ วมกั น และขอให้ฝ่ ายเลขานุ การฯ เร่ งดํ าเนินการจั ดทํ าร่ าง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาประจําตามเสนอ
มติที่ประชุม
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกําหนดการประชุมสัมมนาของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาที่สําคัญ เพื่อให้กรรมการสภาการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถแจ้ง
ชื่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้สํารองที่นั่งและอํานวยความสะดวก ดังนี้
๑. การประชุมสัมมนาการวิจัยทางการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่
๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่
๒. การประชุมสมัชชาครูภูมิปัญญาแห่งชาติ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ทําเนียบ
รัฐบาล
๓. การประชุ ม นานาชาติ เ รื่อ ง ครู ภู มิปั ญ ญาของอาเซี ย น ระหว่ า งวั น ที่ ๘-๑๐
สิง หาคม ๒๕๕๕ สํ านั ก งานฯ ดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ มหาวิ ทยาลัย ราชมงคลล้ า นนา ณ จัง หวั ด
เชียงใหม่
๔. การประชุมนานาชาติเรื่อง การศึกษาข้ามชาติ โดยจะเชิญผู้แทนจากสหราช
อาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

๒๐
๕. การประชุมสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดย
สมาคมการประเมินนานาชาติ (IEA) ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต
๖. การประชุมเรื่อง วิวัฒนาการมรดกร่วมอาเซียน : การสร้างจิตสํานึกของคนใน
อุษาคเนย์ ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดให้มีการศึกษาดูงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น โรงเรียนขนาด
เล็ก การศึกษาของต่างประเทศ โดยจะเชิญกรรมการสภาการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และสํานักกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษาจะประสานการเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภาการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหลักของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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