รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ ๒ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ผู้มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
๒. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
๕. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
(นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการฯ มาแทน)
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการฯ มาแทน)
๘. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
๙. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ มาแทน)
๑๑. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา มาแทน)
๑๒. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
(นายสุมิตร แสนกุลศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ มาแทน)
๑๓. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง รักษาการเลขาธิการคุรุสภา มาแทน)
๑๔. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการร่างกฎหมายประจา มาแทน)
๑๕. ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(นายนาวิน วิยาภรณ์ รองผู้อานวยการฯ มาแทน)
๑๖. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นางสุภัคนันท์ ลาภตติยกุล นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ มาแทน)

๒
๑๗. พระพรหมสิทธิ
กรรมการ
(พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มาแทน)
๑๘. นายสมัย เจริญช่าง
กรรมการ
๑๙. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
กรรมการ
๒๐. นายเจริญ ทั่งทอง
กรรมการ
๒๑. นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
กรรมการ
๒๒. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
๒๓. นายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
กรรมการ
๒๔. นายนภดล ทองนพเก้า
กรรมการ
๒๕. ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง
กรรมการ
๒๖. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
กรรมการ
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
กรรมการ
๒๘. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
กรรมการ
๒๙. รองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
กรรมการ
๓๐. นางพรนิภา ลิมปพยอม
กรรมการ
๓๑. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
กรรมการ
๓๒. นายวิชัย ตันติกุลานันท์
กรรมการ
๓๓. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการ
๓๔. นายวิรัตน์ รัตตากร
กรรมการ
๓๕. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
กรรมการ
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการ
๓๗. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
กรรมการ
๓๘. รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
กรรมการ
๓๙. นายสมนึก พิมลเสถียร
กรรมการ
๔๐. นายสมบัติ อุทัยสาง
กรรมการ
๔๑. นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ
กรรมการ
๔๒. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
กรรมการ
๔๓. นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
กรรมการ
๔๔. นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
กรรมการ
๔๕. นางสาวอวัสดา ปกมนตรี
กรรมการ
๔๖. นายอาณัฐชัย รัตตกุล
กรรมการ
๔๗. นายอุดม พรมพันธ์ใจ
กรรมการ
๔๘. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์)
๔๙. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)

๓
ผู้ไม่มาประชุม
๑. พระพรหมมุนี
๒. พระราชวรมุนี
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
๕. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
๖. รองศาสตราจารย์ พันเอกเกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
๗. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์
๙. ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี
๑๐. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
๑๑. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกฤช กาญจนาภา
๒. นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนา
๒. นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
๓. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๔. นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
๕. นายชาญ ตันติธรรมถาวร
๖. นางสาวอัมพร พงษ์กังสนานันท์
๗. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
๘. นายวีระ พลอยครบุรี
๙. นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
๑๐. นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์
๑๑. นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล
๑๒. นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
๑๓. นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล
๑๔. นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
๑๕. นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ
๑๖. นางสุชาดา ไชยรัตน์
๑๗. นางพิจารณา ศิริชานนท์
๑๘. นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์
๑๙. นางศิริพร ศริพันธุ์

ปฏิบัติศาสนกิจ
ปฏิบัติศาสนกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูช้ ่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะทางานรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา และ
รก.ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อานวยการสานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักสื่อสารสาธารณะ
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
รก.ผู้อานวยการสานักกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

๔
๒๐. นางสาวอุษา ชูชาติ
๒๑. นางสาวธัญวรรณ วุฒิพัฒนานนท์
๒๒. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
๒๓. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
๒๔. นางพรพิมล เมธิรานันท์
๒๕. นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม
๒๖. นางสาววิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล
๒๗. นางสาวขนิษฐา จิรวิริยวงศ์

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประธานกรรมการสภา
การศึกษา รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดภารกิจส าคัญเร่งด่ว น จึงขอให้ ที่ประชุมเริ่มดาเนินการ
ประชุมไปพลางก่อน
เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ เสนอให้ขอเชิญนางพรนิภา ลิมปพยอม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา ทาหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว จนกว่าประธานกรรมการ
สภาการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางมาถึงที่ประชุม กรรมการสภาการศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและเริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเอกสารประกอบการ
ประชุม ดังนี้
๑. เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในที่ประชุม ได้แก่ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี และคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
๒. เอกสารประกอบการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๓. เอกสารสรุปรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
๔. เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑ : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของ
อนุกรรมการสภาการศึกษา จานวน ๑๒ คณะ
๕. เอกสารประกอบการนาเสนอ (PowerPoint)
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
กรรมการและเลขานุ การ รายงานที่ประชุมว่า ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภา
การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ไปยังกรรมการสภาการศึกษาทุกท่านเพื่อพิจารณา
แล้ว และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณา
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข

๕
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ :
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา จานวน
๑๒ คณะ สรุปได้ดังนี้
๑. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา
อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ซึ่งมีนางพรนิภา ลิมปพยอม เป็น
ประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ ได้แก่
๑.๑ กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล รายละเอียดนาเสนอในระเบียบวาระที่ ๔.๑
๑.๒ (ร่ า ง) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
รายละเอียดจะนาเสนอในระเบียบวาระที่ ๔.๒
๑.๓ (ร่ าง) ยุ ท ธศาสตร์ การศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ รายละเอี ยดจะนาเสนอใน
ระเบียบวาระที่ ๔.๓
๑.๔ กรอบคุณ วุฒิ แห่ ง ชาติ ซึ่ ง คณะรัฐ มนตรีอ นุมัติ แล้ ว เมื่อวั นที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขับเคลื่อน ซึ่งได้บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่อาเซียน โดยสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึ กษาได้ส่ ง ข้าราชการเข้ าร่ว มประชุมในเรื่อ งนี้ร่ว มกับ ประเทศอาเซีย น ๑๐ ประเทศ
ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิอาเซียนซึ่งจะมีการประชุมเป็นระยะๆ
จนถึงปี ๒๐๑๘ ซึ่งครั้งต่อไปกาหนดจัด ณ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมยังขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเรื่องนี้ด้วย โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และผู้แทนจาก
กลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมประชุม ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายินดีเป็นเจ้าภาพดาเนินการ ในราว
เดือนเมษายนและจะได้มีการหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง
๒. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและกระจายอานาจทางการศึกษา ซึ่งมี
ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ ได้แก่
๒.๑ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาการศึกษาแล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการนาเสนอคณะรัฐมนตรี
๒.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)
ผ่านอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและกระจายอานาจทางการศึกษาแล้ว กาลังปรับแก้ และจะ
นาเสนอในการประชุมสภาการศึกษาต่อไป
๒.๓ (ร่ า ง) ยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริม การจั ดการศึ กษาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) ผ่านอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและกระจายอานาจทางการศึกษาแล้ว
กาลังปรับแก้และจะนาเสนอในการประชุมสภาการศึกษาต่อไป
ประธานอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารและกระจายอ านาจทางการศึ ก ษา
(ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดาเนินการยกร่างยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการ

๖
บริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดาเนินการบนพื้นฐานของการวิจัย เป็นหลัก จากนั้นได้
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอนุกรรมการฯ จนกระทั่งได้ข้อสรุปเป็น (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว และนาเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อ
พิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
ซึ่งมีนายสมบัติ อุทัยสาง เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ คือ แนวทางการแก้ปัญหา
ความรุนแรงในสถานศึกษา ซึ่งประธานอนุกรรมการฯ (นายสมบัติ อุทัยสาง) รายงานเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการฯ
ได้มีการประชุมรวม ๔ ครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
เป็นระยะเวลานาน การแก้ปัญหาให้ประสบผลสาเร็จจึงควรแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา คือ ทาให้นักเรียน นักศึกษา
มีจิตสานึกที่ดี เห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งการแก้ ปัญหาดังกล่าว ควรได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครอบครัวที่ควรใส่ใจในการอบรมดูแลบุตรหลาน ส่วนสถานศึกษาทุกระดับควรสอนโดย
ไม่เน้นให้เด็กเก่งเพียงอย่างเดียว ควรเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็น “เด็กดี” ควบคู่กันด้วย
โดยควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว
คณะอนุ กรรมการฯ จึ ง มีข้ อเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาความรุ นแรงในสถานศึ กษา โดย
แบ่งเป็นมาตรการหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
๑. มาตรการหลัก การบังคับใช้ประกาศเรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกัน นักเรียน นักศึกษา
ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทาร้ายกัน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้มีผลอย่างจริงจัง และมีการประเมินผล
การบังคับใช้ พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นระยะ
๒. มาตรการเสริม มีจานวน ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) พัฒนาหลักสูตรลูกเสืออาชีวะให้มีความเข้มข้น
๒) ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม ๓) จัดตั้งกลไกการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างสถาบัน ๔) โครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ และ ๕) โครงการขอความสนับสนุนจากภาควิสาหกิจ
และภาคเอกชน
จากนั้น นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานการประชุมได้เดินทางมาถึงและดาเนินการประชุมต่อไป
กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
๔. อนุ กรรมการสภาการศึ กษาด้านกฎหมายการศึ กษา ซึ่งมี นายวิชั ย ตันติ กุลานันท์ เป็ น
ประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ คือ แนวทางการทาคู่มือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งได้
จัดทาจานวน ๓ เรื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนาเสนอการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ประกอบด้วย
๔.๑ แนวทางการมอบอานาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
๔.๒ แนวทางการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษานิ ติ บุ ค คล และวิ ธี ด าเนิ น การระบบสิ ท ธิ
ประโยชน์ทางการศึกษา
๔.๓ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)

๗
๕. อนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นติ ด ตามและประเมิ น ผลการศึ ก ษา ซึ่ ง มี น ายสมนึ ก
พิมลเสถียร เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ ดังนี้
๕.๑ รายงานความก้าวหน้าการติดตามประเมินผลการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวล และสรุปผลต่อไป
๕.๒ (ร่าง) ระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้เอกสาร
ให้สมบูรณ์ และจะรายงานที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
๖. อนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการสร้ า งจิ ต ส านึ ก คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ซึ่ ง มี
ศาสตราจารย์ พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ และมีการ
จัดพิมพ์หนังสือคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ เรื่อง การป้องกันการทุ จริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และหนังสือนิทานคุณธรรม โดย ศ.ดร.เขียน ธีรวิทย์ ซึ่งขณะนี้ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวไปยังผู้เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว
๗. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ
คือ (ร่าง) รายงานบทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพ
ผู้เรียน ขณะนี้กาลังยกร่างกรอบและแนวทางการดาเนินงาน
๘. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ซึ่งมีนายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ คือ กรอบและแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ขณะนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนการนาเสนอเพื่อรับฟั งความคิดเห็นใน
ที่ประชุมยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
๙. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพด้วยระบบการสะสมประสบการณ์และ
การเรียนรู้ ซึ่งมีนางพรนิภา ลิมปพยอม เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ คือ การ
พัฒ นาอาชีพด้ว ยระบบการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ ขณะนี้กาลังยกร่างกรอบและแนวทางการ
ดาเนินงาน
๑๐. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งมี
นายกิ ตติ ศั กดิ์ ศรี ป ระเสริ ฐ เป็ น ประธาน ได้ มี ก ารประชุ ม และพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ส าคั ญ คื อ แนวทางการ
ถอดบทเรียนองค์ความรู้จาก Constructionism เพื่อจัดทารูปแบบนาร่อง ขณะนี้ดาเนินการแล้วเสร็จ และ
กาลังอยู่ในขั้นตอนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
๑๑. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา ซึ่งมีนางเยาวเรศ
ชินวัตร เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ คือ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
เยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ร่างแผนฯ ให้สมบูรณ์จากผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
๑๒. อนุก รรมการสภาการศึก ษาด้า นการจั ดการศึก ษาเพื่ อก้ า วสู่ ประชาคมอาเซีย น ซึ่ง มี
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธาน ได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องที่สาคัญ คือ กรอบและแนวคิดเกี่ยวกับ
การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ขณะนี้กาลังอยู่ใน
ขั้นตอนการนาเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๑)

๘
จากนั้น ที่ประชุมได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
๑.๑ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความเห็นว่า สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการดาเนินการหลายประการตามข้อเสนอ และได้มีประกาศเรื่อง นโยบาย
และมาตรการป้ องกัน นั กเรี ย น นั กศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิว าทและทาร้ายกัน โดยในการดาเนินงานของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เลือกประเด็นหรือบางกลุ่มเป้าหมายเพื่อดาเนินการก่อนและหลัง
ตามความเร่งด่วนและความสาคัญ ทั้งนี้ มีข้อจากัดที่ว่า บางเหตุการณ์เป็นการกระทาที่อยู่นอกเหนือความ
คาดหมาย
นอกจากนั้น ได้ดาเนินการตามมาตรการเสริม ในโครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ ซึ่งเป็นโครงการที่
ต้องการปรั บ เปลี่ ยนพฤติกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษากลุ่มที่เป็นแกนนาในการก่อเหตุรุนแรง โดยการจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ฝึ ก ระเบี ย บวิ นั ย การปรั บ ตั ว เพื่ อ อยู่ ร่ ว มกั น การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ ซึ่ ง ผลการ
ด าเนิ น งานโครงการดั ง กล่ า ว มี ทั้ ง กลุ่ ม ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตลอดโครงการจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ตลอดระยะเวลาโครงการ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษายังได้ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้
๑) กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ตามข้อเสนอ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็น
ควรนามาเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
๒) กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความสาคัญ
โดยกาหนดให้นักเรียนอาชีวศึกษาทุกคนต้องผ่านกิจกรรมดังกล่าว มีการจั ดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ซึ่งการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาจัดที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔,๐๐๐ คน เป็น
นักเรียนอาชีวศึกษา และลูกเสือจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
๑.๒ การแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาควรกาหนดแนวทางการดาเนินงานโดยคานึงถึง
ความแตกต่างตามระดับอายุของเยาวชน ซึ่งพิจารณาได้จากการแบ่งตามระดับการศึกษา เช่น ปวช. ปวส. ควร
มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม
๑.๓ การกาหนดให้เยาวชนชายทุกคนต้องเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หรือเรียน รด. นั้น เป็นอีก
แนวทางในการฝึกความมีวินัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาติดเกมส์ได้
๑.๔ การกาหนดหลักสูตรการเรียนระดับ ปวส. ควรให้มีสัดส่วนระหว่างเวลาเรียนในชั้นเรียน
และการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งยังเป็นการฝึก
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนด้วย
๑.๕ ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะที่เกิดจากการไม่ใช้บทลงโทษอย่าง
จริงจัง และรูปแบบการใช้ความรุนแรงที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นลาดับ เช่น การใช้ปืน ระเบิด เป็นต้น แนวทางการ
แก้ปัญหาจึงควรมีหลายวิธี เช่น มาตรการลงโทษสถานศึกษาที่เกิดเหตุรุนแรงโดยการสั่งปิดชั่วคราว การนา
คู่กรณีเข้าอบรมเพื่อปรับพฤติกรรม หรือเข้ารับการฝึกแบบนักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น

๙
๒. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ควรคานึงถึงความแตกต่างในด้านมาตรฐาน ความพร้อม และศักยภาพ
ในการรองรับการกระจายอานาจการบริหารจัดการของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดาเนินการ และควรติดตามเรื่องที่ผ่านอนุกรรมการฯ ไปแล้ว เพื่อให้มีการขับเคลื่อนต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา จานวน ๑๒ คณะ
๓.๒ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานผลการขับเคลื่อน “แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิด
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘”
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนา) รายงานที่ประชุมว่า สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้เตรียมการขับเคลื่อน “แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา
ปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๕ สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดจัดงานเนื่องในวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างความรู้ ความตระหนัก
ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองที่รับผิดชอบเด็กปฐมวัย
รูปแบบการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสรุปได้ ดังนี้
๑. ในส่วนกลาง : จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพและวันหนังสือเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย
กิจกรรมประกอบด้วย ๑) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้า นการศึ กษา โดยการสั ม มนา อภิป รายพระราชกรณีย กิ จด้ านการศึก ษา และ ๒) การขั บเคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ฯ ด้วยการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยการสัมมนาและอภิปรายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้วยการส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ๓ – ๕ ปี ได้แก่ กิจกรรม
การเล่ า นิ ท านประกอบการแสดง และกิ จ กรรม ๔ มุ ม ประกอบด้ ว ย ๑) มุ ม “แบ่ ง กั น อ่ า นส าราญใจ”
๒) มุม “แต้มสีเล่นลาย” ๓) มุม “ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู” และ ๔) มุม “เงางุนงง”
๒. ในส่วนภูมิภาค : จัดกิจกรรมคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่านทั่วประเทศ จากเหนือจรดใต้
จากตะวันออกจรดตะวันตก รวม ๑๒ จังหวัด (จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ชะอาหัวหิน) จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตาก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) และจังหวัดสตูล)
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ คัดไทย เขียนไทย ท่องอาขยาน บทดอกสร้อย อ่านหนังสือ
กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย (ร้อง เล่น เต้น เล่า) กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตประจาวัน และการเสวนากลุ่มย่อย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อรับทราบ และขอเชิญคณะกรรมการ
สภาการศึกษาร่วมพิธีเปิดงานและร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๖ และพิธี
เปิดงาน คาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๒)

๑๐
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานผลการขั บ เคลื่ อ น “แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นเด็ ก ปฐมวั ย (แรกเกิ ด
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘”
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา :
๔.๑ กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทากรอบและทิศทางการ
วิจั ย ทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุน การด าเนินงานตามนโยบายด้า น
การศึ ก ษาของรั ฐ บาล โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ านการศึ กษาของรัฐ บาลที่ กาหนดว่ า
“สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ ” และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการ “ส่ งเสริ ม สนับ สนุน และกระตุ้นให้ มี การใช้ป ระโยชน์จากผลงานวิ จัย เพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และงานวิจัยต้องสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ และทิศทางการพัฒนาประเทศได้”
การดาเนินงานเพื่อกาหนดกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาดังกล่าว สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้วิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เพื่อเป็นฐานคิดในการจัดทากรอบและทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล และได้เสนอผลการวิเคราะห์โดยผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบาย
และแผนการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ รวมทั้งได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง คือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ ๔ ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และจังหวัดเพชรบุรี กาหนดจัดในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จากนั้นจะได้นามา
ประมวลผลและปรับปรุงกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาฯ
แนวทางการดาเนินงานต่อไป สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากาหนดจัดทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนัดหมาย
วันเวลาลงนามและขออนุญาตเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและสักขีพยานใน
วันลงนาม
นอกจากนี้ จะมีการน าเสนอกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาดังกล่าว ในการประชุมทาง
วิชาการ “การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๕ (The 15th National Symposium on Educational Research)”
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทีก่ รุงเทพมหานคร
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อทราบและเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) สู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้มีการประสานความร่วมมือและจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการ
วิ จั ย แห่ ง ชาติ เพื่ อ บรรจุ ก รอบและทิ ศ ทางการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
เข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมาตรการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ ฉบั บ ที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๑๑
๒. ให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยประสานงานเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มโยงของ
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัยทางการศึกษา
๓. ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสร้างกลไกและช่องทางเผยแพร่ทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๑)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาที่ได้นาเสนอ มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการ
ศึกษา รวมถึงนโยบายของรัฐบาล จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยให้สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ จึงควรผลักดันให้การดาเนินการสาเร็จได้ด้วยดี
๒. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นเรื่องที่ควรให้ความสาคัญด้วย และขอให้เพิ่มเติมสาระสาคัญ
ของกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ในข้อที่ ๓ เกี่ยวกับการปฏิรูป
ครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาด้วย
มติ
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบแนวทางการขั บ เคลื่ อ นกรอบและทิ ศ ทางการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาของประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) สู่การปฏิบัติ จานวน ๓ ข้อ ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ ได้แก่
๑. ให้มีการประสานความร่วมมือและจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เพื่อบรรจุกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๒. ให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยประสานงานเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มโยงของ
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัยทางการศึกษา
๓. ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสร้างกลไกและช่องทางเผยแพร่ทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
๔.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) รายงานว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามี
ภารกิจหน้าที่หลักในการจัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬากับการศึกษาทุกระดับ ประเภท ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ ต่อมาได้ปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ และ
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ผนวกกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ยุทธศาสตร์
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็น
ควรปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้น
ในการดาเนินงานสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น จานวน ๒ ครั้ง และได้นาเสนอ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

๑๒
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) กล่าวว่า หากเปรียบเทียบ (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) กั บ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) และนโยบายการศึกษาของรัฐบาล พบว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒
นี้มีประเด็นสาคัญที่เป็นจุดเน้น ดังนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิรูประบบความรู้ของ
สังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล และมีประเด็นที่เพิ่มเติมจากแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ผ่านมา คือ การปฏิรูปหลักสูตร การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาคน ทั้ง การปลูกฝัง
และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ความสานึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม เน้นการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับปัญหาสังคม อาทิ ยาเสพติด แม่วัยใส และปัญหาอื่น ๆ ซึ่ง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมไม่ได้เน้น
๒. การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้ งแต่เริ่มปฏิสนธิจนตลอดชีวิต
โดยเฉพาะผู้ด้ อ ยโอกาส ซึ่ งสอดคล้ องกับ นโยบายรัฐ บาลที่มุ่ง เน้ นกลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส พิก าร ชนกลุ่ ม น้อ ย
เด็กเร่ร่อน ซึ่งต้องให้ความสาคัญและจัดระบบการศึกษาที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่มี
ลั กษณะแตกต่ างกัน ดัง กล่ าว รวมถึงการเที ย บโอนวุ ฒิ ก ารศึก ษา การสะสมผลการศึก ษา โดยครอบคลุ ม
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. การปฏิรูปครูทั้งระบบ ยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยพิจารณาทั้งประเด็นการผลิต
การพัฒนา การบริหารจัดการ เพื่อให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างแรงจูงใจ การลดภาระการสอน การพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกระจายครูอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในวิชาหลัก
๔. การจัดการศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีประสบการณ์จริง ทั้งเพื่อการเรียนรู้และสร้างรายได้ระหว่างเรียน เน้นการศึกษากับการมีงานทา
อย่างชัดเจน และการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกับการทางาน
๕. การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน การเป็น
ประชาคมโลก ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาไม่ได้เน้นในประเด็นดังกล่าว รวมถึง ประเด็นเรื่อง
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นในสาขาที่สอดคล้องตามความต้องการ สนับสนุน
การศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
๖. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในปัจจุบันมีโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ประมาณ ๑ ใน ๓ ของโรงเรี ย นทั้ ง หมด จึ ง ควรให้ ค วามส าคั ญ และเร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนดังกล่าว
๗. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขมิให้เข้าสู่สถานศึกษา นักเรียน ครู และผู้บริหาร
ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลที่ ป ระกาศการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้ง
แผนการศึกษาฉบับที่ผ่านมาไม่ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวไว้
๘. การส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอื่น
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องสานต่อจาก
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
๙. การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ซึ่งแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับ ที่ผ่านมาไม่ได้กาหนดไว้ชัดเจน จึง เน้นการพัฒนาให้มีคุณภาพ สอดคล้ องกับอัตลั กษณ์ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

๑๓
๑๐. การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยภู มิ ปั ญ ญา และการเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม พลศึกษา การกีฬา อย่างบูรณาการกับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้ง
เป็นการสนับสนุนทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
๑๑. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ นวัตกรรม และกลไกการนา
ผลวิจัยไปใช้ สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก การพัฒนาระบบเครือข่าย
การวิจัยแห่งชาติ
๑๒. การพัฒนาการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาส และเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ให้ ทั น ต่ อ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในสั ง คมปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง การพัฒนาระบบไซเบอร์โฮม การขยายระบบ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
๑๓. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ เร่ ง รั ด กระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
จากประเด็ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะมี ก ารก าหนดเป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณ กรอบการด าเนิ น งานและ
แนวทางการนาแผนสู่ การปฏิบั ติ โดยเสนอให้มีการจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาในแต่ล ะระดับ/ประเภทให้
สอดคล้องตามแต่ละประเด็น และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นต้น
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๒)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. จากความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ
ความร่วมมือในฐานะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการนาแนวทางจากนโยบายรัฐบาลมาพิจารณา
ร่วมด้วย ทาให้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ที่ได้นาเสนอ มีเนื้อหาที่
ครอบคลุม สมบูรณ์ดี
๒. เป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณบางประการ อาจผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายค่ อ นข้ า งยาก เช่ น
ให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐ : เอกชน เป็น ๖๕ : ๓๕ ในปี ๒๕๕๙
หรือสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็น ๕๐ : ๕๐ ในปี ๒๕๕๙ ควรมีการพิจารณาร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้และแนว
ทางการผลักดัน
๓. การปรั บ ปรุ ง แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ควรด าเนิ น การอยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล และการวิ จั ย
น าข้อด้อยหรื อจุ ดอ่อนและปั ญหาอุป สรรคมาพิจารณาประกอบด้ว ย ทั้งนี้ สาระส าคัญควรปรับให้ ทันต่ อ
เหตุการณ์และยุคสมัยที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
๔. ควรมีข้อเสนอเกี่ยวกับ การปรับปรุงระบบการเงินการคลังเพื่อการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา
และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทา เป็นต้น

๑๔
๕. ควรเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน เป็นผู้ซึ่งมี
คุณลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่าง (Role model) แก่ศิษย์ และควรมีมาตรการให้บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา นักวิชาการเกษตร เป็นต้น สามารถเข้ามาเป็นครูหรือ
เข้ามาให้ความรู้เฉพาะเรื่องแก่ผู้เรียนได้
๖. ควรให้ความสาคัญและเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่แสดงให้เห็นถึง
จุดเด่นและความแตกต่างจากชาติอื่น ๆ ไว้ด้วย เช่น การให้อภัย การมีจิตใจบริการ เป็นต้น
๗. ควรให้ความสาคัญกับการนานโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ และมีการกาหนดมาตรการที่เข้มงวด
เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ควรมีบทลงโทษ มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและชัดเจน
๘. การวางแผนกาหนดทิศทางของการศึกษาของชาติ นอกจากปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ ใน
ระยะสั้น ฉบั บ นี้แล้ ว สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการวางแผน
การศึกษาในระยะยาวฉบับใหม่ควบคู่กันไปด้วย
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบในการดาเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) โดยให้ ด าเนิ น การเป็ น ๒ ระยะ คื อ ในระยะสั้ น ให้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แผน
การศึกษาแห่ งชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และให้ เตรียมยกร่างแผนการศึกษา
แห่งชาติ ในระยะยาวควบคู่กันต่อไป
๔.๓ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง)
ยุ ท ธศาสตร์ การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เพื่อ ยกระดั บ คุณ ภาพการศึก ษาและประสิ ทธิ ภ าพการจั ด
การศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล โดยนานโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ๗ ประเด็นหลั ก
ผนวกกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบั บปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๙ มากาหนดแนวทางจัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ดังกล่าว
ในการด าเนิ นงานเมื่ อยกร่ างยุ ทธศาสตร์ การศึ กษาแล้ วเสร็ จ ได้ น าเสนอต่ อคณะอนุ กรรมการสภา
การศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จากนั้นจัดประชุม
รั บ ฟังความคิ ดเห็ น กั บ ผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง ทั้งในส่ ว นกลางและภูมิ ภ าค ซึ่ ง ดาเนินการครั้งแรกที่กรุ งเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ครั้งต่อไปได้จัดที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และในวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๖ จะจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายที่ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี ควบคู่กับการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดาเนินการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาในรอบ
๑ ปีที่ผ่านมาด้วย

๑๕
สรุปสาระสาคัญของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ มีดังนี้
วิสัยทัศน์ กาหนดไว้ว่า “คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
นาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้ และมีสานึกในความเป็นไทย อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข”
พันธกิจ ระบุตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ลาดับที่ ๒ ส่ งเสริมให้ห น่ว ยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดบริการทางการศึกษาให้ แก่ประชาชนทุก
กลุ่มอายุได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลาดับที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
เป้าหมายหลัก มี ๕ ประการ ได้แก่
๑. คนไทยเป็นผู้มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นา และสามารถยืนหยัดได้ในเวทีโลก
๒. คนไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. ยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
๔. สามารถผลิตกาลังคนให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา
การจัดลาดับความสาคัญ ควรดาเนินการ ดังนี้ ปี ๒๕๕๖ เน้นการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู
ปี ๒๕๕๗ ควรมีความชัดเจนในการเป็นประชาคมอาเซียน และการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และปี ๒๕๕๘ นโยบายทุกข้อของรัฐบาลต้องสัมฤทธิ์ผล และอาจพิจารณาปรับ
โครงสร้างระบบการศึกษา
จากการประชุมระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้วิเคราะห์
และสรุปความคิดเห็นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
๑. เน้ นให้นักเรียนมีความเข้าใจ และใช้ปัญญาในการตอบข้อสอบ รู้จักวิเคราะห์ และสังเคราะห์
องค์ความรู้ ซึ่งจะทาให้การเรียน การสอนในห้องเรียนมีบทบาทสาคัญขึ้น แทนที่จะเป็นบทบาทของโรงเรียน
กวดวิชาที่มาช่วยเติมเต็มการสอนในห้องเรียน
๒. การวัดผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษา ควรค านึงถึงความเหมาะสมตามหลั กสู ตร และควรใช้วิธีวัดผล
หลายทาง เช่น อาจพิจารณาอัตราการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นองค์ประกอบหลักอีกประการหนึ่งด้วย
๓. ควรมีการทบทวนและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
รวมทั้งควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้ในหลักสูตรด้วย
๔. ผลการติดตามประเมินผล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พบว่า ความสามารถ
ในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทุกระดับการศึกษา

๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๑. ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มปฐมวัย กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ ประชากรวัยแรงงาน ผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา
๒. ให้ความสาคัญกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัย และทักษะชีวิตด้วย
๓. ในภาพรวมของทุนการศึกษา ของ ๓ ภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
นักเรียน/นักศึกษา พอใจกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.)
๔. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เรียนยังมีความต้องการทุนการศึกษาซึ่งรัฐไม่ได้จัดให้ จึงไป
ขอรับทุนจากภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม เพิ่มเติม
๕. ควรมีการทบทวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายหัว โดยคานึงถึงความแตกต่างของสถานศึกษา
เน้นความเป็นธรรม เพื่อช่วยให้คนขาดแคลนมีโอกาสได้รับโอกาสมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
๑. ควรปรั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องครู เ สี ย ใหม่ ให้ มี ค นเก่ ง และคนดี มี ศ รั ท ธาในวิ ช าชี พ มาเรี ย น
ให้มากขึ้น
๒. สร้างความมั่นคงในวิชาชีพครู ได้แก่ ครูที่สังกัดสถานศึกษาของรัฐบาล และของเอกชน เพื่อให้มี
ขวัญกาลังใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
๓. นาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน
โดยต้องพิจารณาการเข้าสู่ระบบการเป็นครูด้วย
๔. สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เห็นตรงกันว่า
มีความขาดแคลนครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๕. วิธีการแก้ปัญหาครูขาดแคลน ส่วนใหญ่เสนอว่าให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสอน
๖. รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนครู แบ่งเป็น ๓ ช่วง แรกบรรจุ – ๑๐ ปี เน้นปลดหนี้สิน อายุราชการ
๑๑ – ๒๕ ปี ประเมินวิทยฐานะที่เหมาะสมกับบริบท ตั้ง “ธนาคารครูไทย” อายุราชการมากกว่า ๒๕ ปี เน้นดูแล
สุขภาพครู/ครอบครัว จัดตั้งโรงพยาบาลสาหรับครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๑. ถ้าลดเป้าหมายสัดส่วนนักเรียนสามัญ : อาชีวศึกษา เป็น ๔๕ : ๕๕ ยังมีความเป็นไปได้ การเพิ่ม
จานวนของสถาบันอุดมศึกษาอาจทาให้การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพลดลง
๒. ยังมีความจาเป็นหรือไม่ที่ต้องกาหนดสัดส่วนดังกล่าว ควรเน้นเรื่องคุณภาพด้วยการจัดการเรียน
การสอนในสถานประกอบการ ทวิภาคี และสหกิจศึกษามากกว่า
๓. สถาบั น การศึ ก ษาควรร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการอย่ า งจริ ง จั ง ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต ร
การคัดเลือกนักศึกษา การวัดและประเมินผล จนถึงการรับเข้าทางาน
๔. ปรั บ หลั ก สู ต รการอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ง่ า ยและน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ค นสนใจเรี ย น
อาชีวศึกษามากขึ้น รวมทั้งเพิ่มหลักสูตรผู้ประกอบการใหม่

๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
๑. ควรปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร ในรูป Digital Content ให้ครบถ้วนทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา
๒. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษาให้ครอบคลุมชุมชน และครอบครัว เพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาร่วมกัน
๓. ครูส่วนใหญ่ นาเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดทาแผนการสอน/เตรียมการสอน และใช้ในการหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการสอน
๔. นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความพอใจในการได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
มากกว่าร้อยละ ๙๐
๕. ควรมีหน่วยงานกลางในการควบคุมคุณภาพสื่อดิจิตอลและให้อานาจสถานศึกษาเป็ นผู้เลือกใช้
ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน รวมทั้งจัดทามาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี และวัดผลโดยอาศัย
สัมฤทธิผลของผู้เรียนเป็นหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
๑. ต้องสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานทุกระดับที่มีภารกิจด้านการวิจัย
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ในระดั บ ต่ ากว่ า อุ ด มศึ กษาควรสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ในระดั บ สถานศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น ส่ ว นระดั บ
อุดมศึกษาควรให้อาจารย์ทาการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสอน
๓. เพิ่มสัดส่วนการวิจัยเพื่อชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยและความยั่งยืน
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์
ของครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน
๑. ให้ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน ควบคู่ไปกับการ
เชื่อมโยงการคมนาคม หรือ Connectivity
๒. ปรั บ เปลี่ ย นคุณ ลั ก ษณะประชาคมไทยให้ รัก การเรี ยนรู้ และเพิ่ มศั ก ยภาพในการแข่ง ขัน กั บ
นานาชาติ โดยควรมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นประชาคมโลกหรือ Global Citizenship ควบคู่กันไปด้วย
๓. ผู้เรี ย น ครู และผู้บ ริ ห ารเห็ นว่าควรกาหนดให้มีห ลั กสู ตรเกี่ยวกับอาเซียนทุกระดับการศึ กษา
และควรมีกิจกรรมส่งเสริมอาเซียน รวมทั้งสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน ภาษาจีน เพิ่มขึ้นสาหรับ
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรสอนภาษามลายู
๔. เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คนเพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้ น สู ง ในอนาคต โดยใช้ STEM
Education โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยติดอันดับโลก/อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ส่งเสริมไทยเป็น
สถานที่จัดประชุมนานาชาติ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การแพทย์ ฯลฯ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อทราบความคืบหน้า และเห็นชอบใน
การดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๓)

๑๘
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอชื่นชมสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้ยกร่างยุทธศาสตร์ฯ และจัด ประชุมรับฟังความ
คิดเห็นในทุกภูมิภาคประสบผลสาเร็จด้วยดี มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจานวนมาก เกินกว่าแห่งละ ๑,๐๐๐ คน
และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวิธีการในการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุมจานวนมากให้ได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งเชิญเป็นวิทยากร การร่วมอภิปราย และให้ ตอบแบบสอบถามและนามา
ประมวลและสรุปผล
๒. ยุทธศาสตร์การศึกษาที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทาและรับฟังความคิดเห็น มาแล้วนั้น
เห็ น ว่าได้ร ะบุ ถึง ประเด็นต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรม กล่ าวคือ ระบุถึง การเปลี่ ยนแปลงทางการศึกษา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง และมีการรับฟังจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ จากผู้ปฏิบัติ
ผู้ใช้ เป็นต้น
๓. การศึ ก ษาเปรี ย บเสมื อ นการลงทุ น เป็ น การด าเนิ น การที่ เ ห็ น ผลในระยะยาว ต้ อ งใช้ เ วลา
การวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจึงควรต้องมีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
เช่ น ไรในอนาคต โดยคานึ ง ถึ ง บริ บ ทความเปลี่ ยนแปลงของสั ง คม เช่ น การก้ า วเข้ า สู่ ประชาคมอาเซี ย น
การดาเนินการเพื่อก้าวสู่การเป็น Hub ทางการศึกษา เป็นต้น
๔. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ควรมีมาตรการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ได้เข้ามาเป็น
ครู โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครูให้ผู้มีความเชี่ยวชาญดังกล่าวมีโอกาสเข้ามาเป็นครู
ได้ง่ายขึ้น
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะวิช าชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งในยุทธศาสตร์ฯ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาครูขาดแคลนโดยให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยนั้น อาจไม่เพียงพอ ควรเพิ่ม
เรื่องการกาหนดกรอบอัตรากาลังครูที่ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอว่า การกาหนดเป้าหมายนักเรียนอาชีวศึกษาใน
ปีสุดท้าย (๒๕๕๘) เป็น ๔๕ : ๕๕ ควรพิจารณาว่ามีความจาเป็นหรือไม่ เมื่อพิ จารณาถึงความเป็นไปได้ในการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวซึ่งค่อนข้างยาก จึงเห็นว่าควรกาหนดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่เป็ นค่าร้อยละจากปีฐาน
เช่น เพิ่มขึ้นปีละ ๕ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จะมีความเป็นไปได้มากกว่า รวมทั้งควรกาหนดเป้าหมาย
เชิงคุณภาพด้วย
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนการศึกษามี ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) แผน
ระยะยาว คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๑๕ ปี เกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กาหนดให้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ โดยให้มีแผนการศึกษาอีก ๓ แผน ที่สอดรับกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ คือ แผนพัฒนาการอุดมศึกษา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ๒) แผนปฏิบัติราชการ เป็ นแผนระยะสั้นตามระยะเวลาของรัฐ บาล คือ ระยะ ๔ ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและมีการพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติประกอบการจัดทาแผนฯ ดังกล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นว่า แผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาลนั้น
ต่ า งมี ค วามส าคั ญ แต่ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จ ะเป็ น แผนที่ ม องทิ ศ ทางระยะยาว และใช้ ค ากว้ า ง
ไม่เฉพาะเจาะจง แต่นโยบายรัฐบาลจะมีความเป็นรูปธรรมมากกว่าเพราะต้องมีความชัดเจนและตอบประชาชน
ว่าในช่วงเวลา ๔ ปีนั้น จะทาอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ในบริบทของ

๑๙
รัฐบาลใด ๆ ก็ตาม เป็ นธรรมดาที่จ ะต้องผลั กดันนโยบายรัฐบาล แต่ก็ได้ให้ความส าคัญกับแผนการศึกษา
แห่งชาติซึ่งเป็นภาพรวมของการมองทิศทางการศึกษาของประเทศ
ในเรื่องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่กาหนดไว้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหมายถึงว่า สัดส่วนผู้เ รียน
สายสามัญจะต้องลดลงด้วย ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการอีกมาก และเรื่องการแก้ปัญหาขาดแคลน
ครูและพัฒนาคุณภาพครูนั้นเห็นว่าควรนาผู้ที่เก่งหรือเชี่ยวชาญสาระวิชานั้น ๆ มาพัฒนาวิชาครู น่าจะเป็นวิธี
ที่ดอี ีกวิธีหนึ่ง ซึง่ ขอให้พิจารณาประเด็นเหล่านี้ในการจัดทายุทธศาสตร์ฯ ด้วย
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบการดาเนินงานจัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ตามที่
เสนอ และให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ
ด้วย
๔.๔ เรื่องเพื่อพิจารณา : การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตามที่สภาการศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา จานวน ๑๒ คณะ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาแนะนาในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านนโยบายและแผนการศึกษา
๒. ด้านการบริหารและกระจายอานาจทางการศึกษา
๓. ด้านการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
๔. ด้านกฎหมายการศึกษา
๕. ด้านติดตามและประเมินผลการศึกษา
๖. ด้านการสร้างจิตสานึก คุณธรรม และจริยธรรม
๗. ด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๘. ด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
๙. ด้านการพัฒนาอาชีพด้วยระบบการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้
๑๐. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
๑๑. ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา
๑๒. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
บั ดนี้ เนื่ องจากมีกรรมการบางท่านขอลาออก ขอเป็ นอนุกรรมการเพิ่ มเติม และมี การปรับเปลี่ ยน
โครงสร้ างการบริ ห ารภายในส านั กงานฯ เอง จึ ง เสนอสภาการศึ กษาเพื่ อปรั บปรุ งองค์ ประกอบของคณะ
อนุกรรมการสภาการศึกษา จานวน ๑๒ คณะ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้
๑. เนื่องจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาในส่ วนของสานักงานฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นรองประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกคณะ
๑.๒ อนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้
๑.๒.๑ ผู้อานวยการสานักที่รับผิดชอบดูแล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๒๐
๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่สานักที่รับผิดชอบดูแล เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จานวน ๒ คน
๒. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพื่อความเหมาะสม เนื่องจากมีอนุกรรมการ
เพิ่มและลาออกจากอนุกรรมการในบางคณะ ดังนี้
๒.๑ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและกระจายอานาจ เพิ่มนายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
๒.๒ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสร้างระบบเพื่ อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
เพิ่มผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา เพิ่มนายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
๒.๔ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสร้างจิตสานึก คุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มเลขาธิการ
คุรุสภา
๒.๕ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา เพิ่มเลขาธิการคุรุสภา
๒.๖ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านพัฒ นาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา เพิ่มนายนิสิ ต
จันทร์สมวงศ์ นายมานิต ธีระตันติกานนท์ และนางสิรินชญา กันธิยะ
ในส่ ว นกรรมการสภาการศึ กษาและอนุ กรรมการสภาการศึ กษาที่ ลาออก ได้ แก่ ๑) นายกิ ตติ ศั กดิ์
ศรีประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการ และประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ๒) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อนุกรรมการสภาการศึกษาด้าน
ติดตามและประเมินผลการศึกษา และ ๓) รองศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้าน
ติดตามและประเมินผลการศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อรับทราบการลาออกและพิจารณา
เห็นชอบในการปรับ ปรุงคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาคณะต่าง ๆ ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ดาเนินการนาเสนอประธานสภาการศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง จากนั้น ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุม
สภาการศึกษาเพื่อทราบต่อไป
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๔)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
ให้ความเห็นว่า อนุกรรมการฯ คณะนี้ เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ มีวาระการดารงตาแหน่ง ๑ ปี ซึ่งขณะนี้ได้
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องและเสนอเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาแล้วเสร็จ
๒. อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสร้างจิตส านึก คุณธรรมและจริยธรรม ขอเพิ่ม เลขาธิการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการ
มติ
ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการสภาการศึกษา อนุกรรมการสภาการศึกษา และเห็นชอบ
การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ และ
ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาคาสั่งสภาการศึกษา พร้อมปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามแต่งตั้ง จากนั้นนามารายงานในที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป

๒๑
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ : การประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป
ประธานกาหนดการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และการ
ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นางสุชาดา ไชยรัตน์
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสุทธศรี วงษ์สมาน
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

