รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
กรรมการที่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธารงเวช)
๒. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นายสมชาย เสียงหลาย)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
๔. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายองค์กร อมรสิรินันท์)
๕. ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการ
(ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)
๖. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แทน)
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการฯ แทน)
๘. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กาจร ตติยกวี รองเลขาธิการฯ แทน)
๙. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี คามั่น รองเลขาธิการฯ แทน)
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการร่างกฎหมายประจา แทน)
๑๑. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
๑๒. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ แทน)
๑๓. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน)
๑๔. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ แทน)

๒
๑๕. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ แทน)
๑๖. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายยุทธนา สุระสมบัติพัฒนา ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ แทน)
๑๗. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
(นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อานวยการฯ แทน)
๑๘. พระพรหมมุนี
กรรมการ
๑๙. พระพรหมสิทธิ
กรรมการ
๒๐. พระราชวรมุนี
กรรมการ
๒๑. นายสมัย เจริญช่าง
กรรมการ
๒๒. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
กรรมการ
๒๓. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
กรรมการ
๒๔. รองศาสตราจารย์ พันเอกเกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ
๒๕. นายเจริญ ทั่งทอง
กรรมการ
๒๖. นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
กรรมการ
๒๗. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
๒๘. นายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
กรรมการ
๒๙. นายนภดล ทองนพเก้า
กรรมการ
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์
กรรมการ
๓๑. ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง
กรรมการ
๓๒. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
กรรมการ
๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
กรรมการ
๓๔. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
กรรมการ
๓๕. รองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
กรรมการ
๓๖. นางพรนิภา ลิมปพยอม
กรรมการ
๓๗. ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี
กรรมการ
๓๘. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
๓๙. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
กรรมการ
๔๐. นายวิชัย ตันติกุลานันท์
กรรมการ
๔๑. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการ
๔๒. นายวิรัตน์ รัตตากร
กรรมการ
๔๓. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
กรรมการ
๔๔. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
กรรมการ
๔๕. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
กรรมการ

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

รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
นายสมนึก พิมลเสถียร
นายสมบัติ อุทัยสาง
นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ
รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
นางสาวอวัสดา ปกมนตรี
นายอาณัฐชัย รัตตกุล
นายอุดม พรมพันธ์ใจ
เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์)
๕๗. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม)

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

กรรมการที่ไม่มาประชุม
๑. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
๒. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
๒. นางศิริพรรณ ชุมนุม
๓. รองศาสตราจารย์พิสิฐ เมธาภัทร์
๔. นายธรรมรัตน์ พลเหมือน
๕. นางสาวจรรยา อยู่โปร่ง
๖. นางสาวรวีรัตน์ สังสัมพันธ์
๗. นายสุพัฒน์ นาครัตน์
๘. นายฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง
๙. นายกฤช อัจฉริยาภิรมย์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย
๑๑. นายภฤศพงษ์ เพชรบุล
๑๒. นายสมศักดิ์ นาวายุทธ
๑๓. นายธราดล ดวงสุภา
๑๔. นายขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล

ปฏิบัติศาสนกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัย
นักวิจัย
กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๔
๑๕. รองศาสตราจารย์พิสิฐ เมธาภัทร
๑๖. นายกฤช กาญจนาภา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
๒. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
๓. นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้
๔. นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา
๕. นายชาญ ตันติธรรมถาวร
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา
๖. นางสาวอัมพร พงษ์กังสนานันท์
ผู้อานวยการสานักสื่อสารสาธารณะ
๗. นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๘. นายวีระ พลอยครบุรี
ผู้อานวยการสานักกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษา
๙. นายกวิน เสือสกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๐. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๑. นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๒. นางสุชาดา ไชยรัตน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๓. นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๔. นายรวิช ตาแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๕. นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๖. นางพรพิมล เมธิรานันท์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๗. นางนันทิชา แจ่มนุราช
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๑๘. นางสาวสุมาลี ไพรศักดาสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๑๙. นายณัฐวุฒิ อ่าวสกุล
นิติกรชานาญการ
๒๐. นางสาวโรจนา ถัดทะพงษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๒๑. นางสาวดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๒๒. นางสาวทัศน์วลัย เนียมบุบผา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๒๓. นายชัชวาล อัชฌากุล
นิติกรชานาญการ

๕
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธารงเวช) เปิดประชุม
และชี้ แจงกรณีประธานชมรมสื่อมวลชนสายการศึก ษา (นางฐิติวรรณ ไสวแสนยากร) ได้ยื่ น
หนั ง สื อ ถึ ง นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร) โดยกล่ า วหาว่ า รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการมีพฤติกรรมโยนความผิดให้สื่อและใช้วาจาวิพากษ์ วิจารณ์สื่ออย่างรุนแรง
ซึ่ง จากข้ อ กล่าวหาข้ างต้ น ไม่ เป็น ความจริ ง แต่ เมื่อ สื่ อ นาเสนอประเด็ น ดั งกล่ า วสู่ ส าธารณชน
อาจทาให้สังคมเข้าใจผิดได้ จึงได้ทาหนังสือชี้แจงไปที่นายกรัฐมนตรี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ รวมทั้งประธานชมรมสื่อมวลชนสายการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
การแถลงผลงานรัฐบาลในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองธานี กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สารวจ
ความพึงพอใจของผู้ที่ ร่วมงานดังกล่าว จานวน ๑๐,๐๐๐ คน พบว่า ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ และนโยบายที่พึงพอใจที่สุด คือ นโยบายเรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ
ม.๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ รองลงมา คือ นโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา สาหรับนักเรียน ป.๑
และม.๑ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๗๖ เป็นต้น
กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
๑. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประสานกับสานักพระราชวังเพื่อขอพระราชทาน
เข็มที่ระลึกเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และขอมอบให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
๒. ขอมอบภาพหมู่ซึ่งถ่ายในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ ให้กับกรรมการที่ร่วมถ่ายภาพทุกท่าน
๓. ขอมอบหนังสือสานักงานฯ ชุด “ครูภูมิปัญญาไทย” จานวน ๑ ชุด
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ผู้ช่วยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม) รายงานที่
ประชุ ม ว่ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม สภาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๕
ให้กรรมการสภาการศึกษาทุกท่านเพื่อพิจารณารับรอง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข

๖
ระเบี ย บวาระที่ ๓.๑ เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาที่ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการ
สภาการศึกษาแล้ว :
๓.๑.๑ ข้อเสนอนโยบายการกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม) รายงานว่า
จากมติที่ประชุมคณะอนุ กรรมการสภาการศึ กษาด้านบริ หารและกระจายอ านาจทางการศึ กษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการ
ส่งเสริมการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และ
ข้ อ เสนอนโยบายการกระจายอ านาจการจั ด การศึ ก ษาสู่ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
ซึ่งที่ ประชุมมีมติรับทราบและให้ นาเสนอที่ ประชุมสภาการศึ กษาในครั้งนี้ โดยการวิ จัยดั งกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา
สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ๒) ศึกษารูปแบบ แนวทาง กลไกการส่งเสริมการกระจาย
อานาจการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่มีการปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ และ ๓) เสนอรูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา
สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งวิธีดาเนินการวิจัยได้มีการสังเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง และประชุมกลุ่ม/สนทนาเชิงลึก
ผลการวิจัย พบว่า
๑. สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการกระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาสู่ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า มีกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบที่กระจายอานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดปัจจัยในการบริหาร
จัดการเพื่อการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายพื้นที่
๒. รูป แบบกลไกการส่ ง เสริม การกระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาสู่ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด้วย
๒.๑ กรอบแนวคิด มีดังนี้ ๑) การจัดการศึกษาแบบเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการจัด
การศึกษาในรูปแบบของการใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งความเป็นอิสระ คล่องตัว และใกล้ชิดประชาชน
๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรทางการศึกษาที่รองรับการกระจายอานาจการบริหาร
จัดการศึกษาจากกระทรวงเพื่อเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ๓) สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการศึกษารองรับการกระจายอานาจจากกระทรวงและ
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป และ
๔) รูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอานาจฯ จะเป็นกลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจ
รองรับการกระจายอานาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗
๒.๒ หลักการ ประกอบด้วย ความเป็นอิสระ การเสริมพลัง ความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ ความยืดหยุ่ นของการบริห ารจัดการ การตรวจสอบและถ่วงดุ ล การมีส่วนร่ วม การ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการที่ดี
๒.๓ องค์ประกอบของกลไก ประกอบด้วย กลไกหลัก และกลไกเสริม ดังนี้
กลไกหลัก ได้แก่ นโยบายที่แน่นอน กฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ผ่อน
คลาย โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานที่เป็นอิสระของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร วัฒนธรรมการทางาน ระบบการบริหารงานวิชาการ ระบบการบริหารงาน
บุคคล ระบบบริหารงบประมาณ ระบบคุณธรรมและการบริหารจัดการที่ดี การวางแผนที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การประสานงาน และการก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กลไกเสริม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สมบูรณ์และทันสมัย และ
การวิจัยและพัฒนาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๓. จุดเด่นและข้อจากัดของการนารูปแบบไปใช้
จุด เด่ น ได้ แก่ การตอบสนองสภาพจริ ง ของการบริ ห ารจั ดการ เป็ นไปตามความ
ต้องการ การให้ความสาคัญและความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และคานึงถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสภาพจริง
ข้อจำกัด ได้แก่ ความเคยชินต่อการบริหารจัดการแบบเดิม วัฒนธรรมอานาจ ความ
ไม่คุ้นเคยต่อการตัดสินใจด้วยตนเอง
สรุ ป คื อ การบริ ห ารจั ด การรองรั บ การกระจายอ านาจของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ เกิดจากศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ความร่ วมมือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อ งเป็น สาคัญ และมี กลไกการส่ งเสริม การกระจาย
อานาจ ทั้ง กลไกหลัก และกลไกเสริ มดั งกล่ าวข้า งต้น ดั งนั้ น คณะอนุก รรมการฯ จึ ง ได้ มีก าร
พิจารณาและเห็นว่าควรมีข้อเสนอนโยบาย ดังนี้
๑. สนับสนุนให้มีการกาหนดนโยบายที่แน่นอน ชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ตามการ
เปลี่ยนแปลงของการเมืองหรือผู้บริหาร
๒. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบกระจายอานาจ
๓. นาระบบคุณธรรม ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
๔. ให้อิสระแก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดโครงการบริหารราชการ
ภายในเป็นของตนเอง
๕. พั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา
๖. พัฒนาระบบบริหารวิชาการ
๗. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

๘
๘. พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ
๙. ส่งเสริมการประสานงาน
๑๐. จัดระบบกากับ ติดตามประเมินผล
๑๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๓. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
๑๔. การส่งเสริมการจัดความรู้ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑๕. จั ด ระบบและส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด
การศึกษา
๑๖. จัดให้มีการทาแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ
ทั้งนี้ ข้อเสนอนโยบายดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติว่าส่วนกลางต้องปฏิบัติงานทั้งที่เป็นส่วน
ของต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง ควรลดและเพิ่มส่วนงานที่มีผลกระทบต่ออุปสรรคในการบริหาร
จัดการของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาบทบาท
หน้าที่ด้านการกากับ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาที่เข้มข้นขึ้น ในขณะที่สถานศึกษาซึ่งเป็นระดับปฏิบัติของการจัดการศึกษาที่สาคัญที่สุด
จะได้พัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาในที่สุด
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอนโยบายการกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๓.๑.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑)
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา กรรมการและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและกระจายอานาจทางการศึกษา
รายงานต่อที่ประชุมว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริห ารและการจัดการศึกษา
สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑) ได้ดาเนินงานโดยผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอานาจทางการศึกษา ซึ่งมีรองศาสตราจารย์
วุฒิสาร ตันไชย เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณา ปรับปรุง และแก้ไ ข (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ฯ
รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง และได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ และให้ปรับปรุงแก้ไข

๙
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อนาเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้นาเสนอแล้ว ในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ น า (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ฯ เข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารแ ละกระจายอ านาจทางการศึ ก ษา
ซึ่ ง มี ศ าสตราจารย์ บุ ญ ทั น ดอกไธสง เป็ น ประธาน ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕และได้ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๑) ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และได้สรุป
เพื่ อ น าเสนอที่ ป ระชุ ม สภาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๕ ในวั น นี้ (วั น ที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๕)
ซึ่งรายละเอียดของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย
๑. การกระจายอานาจและหน้าที่ให้สถานศึกษา
เป้าหมาย คือ ๑) กระจายอานาจและหน้าที่ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์
มากขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการเตรียมความพร้อมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส่ เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ และ ๒) ให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมตามตัวชี้วัดที่กาหนด ร้อยละ ๕
เป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ และในแต่ละยุทธศาสตร์ระบุมาตรการ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๑ การกระจายอ านาจและหน้ า ที่ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ศักยภาพและความพร้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สกศ. สพฐ. สพป. สพม.
มาตรการ ได้ แ ก่ ๑) ให้ มี แ ผนขั บ เคลื่ อ นการกระจายอ านาจทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปแบบขั้นบันได ๒) ให้มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมและศักยภาพที่ชัดเจน ๓) ให้มีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่งเสริมสถานศึกษาที่
ต้องให้การดูแลส่งเสริมเป็นพิเศษให้มีความพร้อมรองรับการกระจายอานาจได้ตามเกณฑ์ ๔) ให้มี
การวิ จั ย และพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย และ ๕) ให้ มี บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การสอนใน
สถานศึกษา

๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง การพัฒนา และการเสริมสมรรถนะ/ศักยภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ก.ค.ศ. สพฐ. สพป. สพม.
มาตรการ ได้แก่ ๑) ให้มีการคัดสรรผู้บริหารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ๒) ให้มีการ
กาหนดคุณสมบัติของผู้บริหารที่สอดคล้องกับหลักการกระจายอานาจ ความก้าวหน้าทางอาชีพ
และระบบการจูงใจ ๓) ให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้นาเขตพื้นที่การศึกษาตามช่องทางปกติและกลไก
สนับสนุนด้วยช่องทางพิเศษ และ ๔) ให้มีระบบจูงใจและความก้าวหน้าพิเศษสาหรับผู้บริหารเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผ่านการประเมินตามระบบสัญญาที่บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษา
นิติบุคคลที่สมบูรณ์ มีอิสระ คล่องตัวในการจัดการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ก.ค.ศ.
สพฐ. สพป. สพม.
มาตรการ ได้แก่ ๑) เร่งทบทวนและปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา และ ๒) ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมายเพื่อเพิ่มอานาจการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ จั ด สรรงบประมาณโดยยึ ด ทั้ ง พื้ น ที่ (Area-based) และยึ ด
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Agenda-based) ของสถานศึกษาเป็นหลัก หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
สานักงบประมาณ สกศ.สพฐ. สพป. สพม.
มาตรการ ได้แก่ ๑) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงลักษณะการ
ทางานและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาแต่ละกลุ่ม และภาระงาน ๒) ให้มีระบบติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาทั้งด้า นงบประมาณและผลการดาเนิ นงานที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ ๓) จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนการกระจายอานาจฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มสถานศึกษาหรือ
ภาระหน้าที่
๒. การกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา
เป้าหมาย คือ ๑) กระจายอานาจและหน้าที่ให้เขตพื้นที่การศึกษามากขึ้นเพื่อส่งเสริม
สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น จั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการพัฒนาประเทศ ๒) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาและ
หน่ ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่ และ ๓) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

๑๑
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และในแต่ละยุทธศาสตร์ระบุมาตรการ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การกระจายอานาจและหน้าที่ให้เขตพื้นที่การศึกษามากขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพและความพร้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สกศ. สพฐ. สพป. สพม.
มาตรการ ได้แก่ ๑) ให้มีการจัดกลุ่มและประเภทเขตพื้นที่การศึกษาตามศักยภาพ
และระดับการศึกษาที่รับผิดชอบ ๒) ให้มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินความพร้อมและศักยภาพ
ที่ ชั ด เจน ๓) ให้ มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย และ ๔) ให้ มี ก ารจั ด ทาแผน
อัตรากาลังที่เหมาะสมกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละระดับความพร้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้าง พัฒนา และเสริมสมรรถนะ/ศักยภาพของผู้บริหารและ
บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ก.ค.ศ. สพฐ. สพป. สพม.
มาตรการ ได้ แ ก่ ๑) ให้ มี ก ารคั ด สรรผู้ บ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ที่
หลากหลาย ๒) ให้มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักการ
กระจายอานาจ ความก้าวหน้าทางอาชีพ และระบบจูงใจ ๓) ให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้นาเขตพื้นที่
การศึกษาตามช่องทางปกติและกลไกสนับสนุนด้วยช่องทางพิเศษ และ ๔) จัดให้มีระบบจูงใจและ
ความก้าวหน้าพิเศษสาหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านการประเมินตามระบบสัญญาที่
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเอื้อต่อการดาเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
ในพื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ก.ค.ศ. สพฐ. สพป. สพม.
มาตรการ ได้แก่ เร่งทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ได้แก่ สพป. สพม. กศน. อปท. ก.ค.ศ. สานักงบประมาณ สถานศึกษา/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๒
มาตรการ ได้แก่ ๑) ให้มีแผนบูรณาการเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เพื่อ
การบริ ห ารและการใช้ ทรัพ ยากรร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ๒) ให้ มี ค ณะกรรมการระดั บ
กระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อประสานและขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ๓) ให้มีหน่วยงานกลางด้าน
การนิเทศและสร้างเครือ ข่ ายศึก ษานิเทศก์ ๔) ให้ เขตพื้ นที่ การศึก ษาร่ว มกั บสถานศึก ษาและ
หน่วยงานอื่นสารวจแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และ ๕) ให้เขตพื้นที่
การศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ จั ด สรรงบประมาณโดยยึ ด ทั้ ง พื้ น ที่ (Area-based) และยึ ด
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Agenda-based) ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่ สานักงบประมาณ สพฐ. สพป. สพม. สกศ.
มาตรการ ได้แก่ ๑) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงลักษณะการ
ทางานและความต้องการจาเป็นของเขตพื้นที่ การศึกษาของแต่ละกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาและ
ภาระงาน ๒) ให้มีระบบติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้านงบประมาณ และผล
การด าเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ ๓) ให้ จั ด สรรทรั พ ยากรและ
งบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา และ ๔) ให้จัดสรรงบประมาณแก่เขตพื้นที่การศึกษาในการนิเทศ
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สถานศึกษาทุกสังกัด
กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๑. จัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับข้อเสนอยุทธศาสตร์ โดยดาเนินการร่วมกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นศูนย์เฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนข้อเสนอยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
๓. สารวจและจัดทาแผนที่ตั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด
๔. ดาเนินการโครงการนาร่องโดยความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาครัฐ
๕. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
๖. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาความรู้ถิ่นฐานบ้านเกิด
๗. จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามแผนอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนินงาน
๘. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ และทบทวน
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการทุก ๒ ปี และนาเสนอต่อสภาการศึกษา
๙. จัดให้มีกลไกประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง

๑๓
๑๐. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ และการนาสู่
การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน และมีข้อคิดเห็นดังนี้
๑. ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้บริหารการศึกษา
โดยเฉพาะ เนื่องจากงานด้านบริหารไม่ใช่ครูทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้ หรืออาจปฏิบัติได้แต่ไม่ดี
เท่ากับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อมาเป็นผู้บริหารโดยตรง เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาผู้บริหาร ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง
ระหว่างรับตาแหน่ง และการพัฒนาบทบาทเชิงรุก หรืออีกแนวทางหนึ่งอาจให้ผู้บริหารได้เข้าวัด
โบสถ์ หรือมัสยิด อย่างน้อย ๓ วัน ๓ คืน เพื่อฟังเทศน์เกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิต เป็นต้น
๒. จากสภาพปัจจุ บัน พบว่า สถานศึกษายังไม่เป็นสถานศึกษานิติบุคคลตามกฎหมาย
อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากสถานศึกษายังอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นกฎหมายการศึ ก ษาได้ มี ก ารวางแผนในการ
ดาเนินงานปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. การแต่งตั้งผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษา มีปัญหาการใช้อิทธิพลของท้องถิ่นในการแต่งตั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการกระจายอานาจ โดยแนวทางการแก้ปัญหาคือ ต้องมี
หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่ ตรวจสอบ ซึ่ง ดาเนิน การคล้ ายกั บส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
ข้ อ เสนอแนะในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นอาจให้
คณะกรรมการสถานศึกษา (School Board) เข้ามามีบทบาทในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อลด
ปัญหาการทุจริตในการพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการโรงเรียน
๔. ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฯ ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ จึงควรมีการแต่งตั้ง
หน่วยงานเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมด้วย
๕. การด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาที่ ไ ด้ ก ระจายอ านาจไปสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พบข้ อ สั ง เกตว่ า งบประมาณส่ ง ผลถึ ง คุ ณภาพการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ คื อ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนจานวนมาก มีแนวโน้ม
ว่าจะดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่าโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)

๑๔
๖. ควรเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์การกาจัดคอรัปชั่นในกระทรวงศึกษาธิการ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีแผนการดาเนินการในการเข้าหารือเรื่อง
ดังกล่าวกับ ปปช. พร้อมกับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
๗. ควรเพิ่มประเด็นเรื่อง transparency (ความโปร่งใส) accountability (ตรวจสอบได้)
และ Good Governance (ธรรมาภิบาล) ไว้ในยุทธศาสตร์ฯ
มติที่ประชุม
๑. ทีป่ ระชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑)
๒. มอบให้ ค ณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นติ ด ตามและประเมิ น ผลการศึ ก ษา
ซึ่งมีนายสมนึก พิมลเสถียร เป็นประธาน ดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งงบประมาณและความสอดคล้องต่อการนาสู่การปฏิบัติ
๓.๑.๓ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๖๑)
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา กรรมการและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและกระจายอานาจทางการศึกษา
รายงานต่อที่ประชุมว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๖๑) ได้ดาเนินงานโดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้าน
การกระจายอานาจทางการศึกษา ซึ่งมีรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เป็น ประธาน โดยที่
ประชุมได้พิจารณา ปรับปรุง และแก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง และได้นาเสนอต่อที่
ประชุมสภาการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ฯ และให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม เพื่อนาเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้นาเสนอ
แล้ว ในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมี
มติให้นา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ฯ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการ
บริหารและกระจายอานาจทางการศึกษา ซึ่งมี ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง เป็นประธาน
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
และได้ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๖๑) ตามข้อ คิ ดเห็น และข้อ เสนอแนะของที่ ประชุม และได้ส รุป เพื่อ นาเสนอที่

๑๕
ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันนี้ (วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕) ซึ่งรายละเอียดของ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย
เป้าหมาย ๕ เป้าหมาย ดังนี้
๑. เพิ่ ม สั ด ส่ ว นผู้ เ รี ย นเอกชน ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานประเภทอาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษาให้สูงขึ้น โดยสัดส่วนภาครัฐต่อภาคเอกชน เป็น ๗๐ : ๓๐ ในปี ๒๕๖๑
๒. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนการศึกษานอกระบบของเอกชนให้มากขึ้น
๓. ภาคเอกชนให้มีบทบาทในการจัดและร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๔. สถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานประเภทอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๕. ให้เอกชนนาร่องการทาสัญญาการบริหารสถานศึกษาของรัฐ ที่เรียกว่า “โรงเรียน
พันธะสัญญา” ประเภทสามัญ อย่างน้อย ๕๐๐ แห่ง และประเภทอาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑๐๐
แห่ง
ยุทธศาสตร์ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ส่ง เสริมการลงทุ น การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเอกชนในระบบโรงเรี ย นให้ มี
สัดส่วนผู้เรียนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
๒. เปลี่ยนบทบาทการจัดการศึกษาภาครัฐ จากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นผู้สนับสนุน
วิชาการและการติดตามประเมินผล
๓. ส่ง เสริมความเข้ ม แข็ งของระบบและกลไกในการยกระดับ คุณภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษาเอกชน
๔. ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนจั ด และร่ ว มจั ด การศึ ก ษากั บ สถาบั น การศึ ก ษาในรู ป แบบที่
หลากหลาย และนาผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับและมีศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับสากล
๕. รวมพลังภาคเอกชน สถานศึกษาเอกชน และสถานศึกษาของรัฐ ในการขับเคลื่อนการ
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาคอาเซียน
๖. ส่งเสริมภาคเอกชนจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้น

๑๖
โดยแต่ละยุทธศาสตร์จะมีมาตรการแต่ละระดับประเภท และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น
กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๑. จัดตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับข้อเสนอยุทธศาสตร์ โดยดาเนินการร่วมกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ประสานจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามแผนอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
๔. สารวจและจัดทาแผนที่ตั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด
๕. สร้ างเครื อ ข่ ายการเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษาเอกชนระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ นฐานและ
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดาเนินการโครงการนาร่องโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจข้อเสนอยุทธศาสตร์และการนาสู่การปฏิบัติแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. จัดให้มีกลไกประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
๙. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามข้อเสนอยุทธศาสตร์ และทบทวน
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการทุก ๑ ปี ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน และมีข้อคิดเห็นดังนี้
๑. ควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ
ดังกล่าว ทั้งเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้าง กฎหมาย การจัดการ และการบริหารบุคคล เป็นต้น
๒. ควรให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามหลักกลไก
การตลาด คือ ผู้บริหารที่มุ่งบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ดี เป็นที่ยอมรับ และผู้เรียนมีคุณภาพ
ย่อมต้องการรับผู้เรียนที่เป็นเด็กเก่ง โดยไม่ต้องมีเงินเข้ามาเป็นตัวแปรในการตัดสิน แต่เมื่อรัฐให้
เงินอุดหนุนจึงทาให้โรงเรียนไม่รู้ขีดความสามารถของตน ทั้งนี้ ต้องตั้งอยู่ในคาว่า “คุณภาพ”
มากกว่าปริมาณ
๓. การให้ทุนกู้ยืมเรียน ควรมีข้อกาหนดที่ชัดเจนว่า จะให้การสนับสนุนในสาขาใด และ
เป็นสาขาที่มีความต้องการจาเป็นหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าผู้เรียนจบในสาขาที่ไม่มีความ

๑๗
ต้องการในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจ เกิดเป็นปัญหาการว่างงานตามมา และค่านิยมใน
สังคมที่ว่าเรียนเพื่อให้ได้เพียงปริญญาเท่านั้น
๔. การให้ทุนอุด หนุนทางการศึกษา เสนอแนะให้ใช้รูปแบบคูปองทางการศึกษา เพื่อให้
ผู้ปกครองรับไปและสามารถนาไปชาระกับสถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าเรียน จะเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ควรนามาพิจารณา
๕. กระทรวงศึกษาธิการในฐานะภาครัฐ ควรทาหน้าที่ในการสนับสนุนภาคเอกชนให้จัด
การศึกษาให้ได้มากที่สุด และให้คาแนะนาหรืออานวยความสะดวกมากกว่าการขัดขวางหรือ
ควบคุมภาคเอกชน และคานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กรระหว่างประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และการศึกษาเอกชนประกอบด้วย
๖. ควรมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ทั้งด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ และสวัสดิการของผู้สอน และเห็นควรให้สภาการศึกษา
มอบหมายกระทรวงศึ กษาธิก ารและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น สานักงบประมาณ สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศึกษาโครงสร้าง ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการติดตามประเมินผลการศึกษาดังกล่าว
๗. เนื่องด้วยประเด็นของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้ดาเนินการศึกษาเป็นข้อมูลที่ได้ศึกษา
มาเป็นเวลานาน ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนากาลังคนตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
อย่างเต็มศักยภาพ
๘. การจั ด การศึ ก ษาโดยศู น ย์ ก ารเรี ย น ซึ่ ง สถานประกอบการสามารถด าเนิ น การได้
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานในศูนย์การ
เรียน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉะนั้น ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลสถิติประชากรไทย พบว่า มีประชากร จานวน ๒๕.๔ ล้านคน
ที่ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ของจานวนดังกล่าวเป็นประชากรที่ทางานอยู่ใน
สถานประกอบการและไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ดาเนินการจัดการเรียนรู้
โดยศูนย์การเรียนที่ประสบความสาเร็จ เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้บริหาร
จัดการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น
ในส่วนของอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส่งผลให้
สถานประกอบการ โรงงานสามารถจั ด การศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาได้ ซึ่ ง จะตอบสนองต่ อ
demand (อุปสงค์) ของภาคเอกชน โดยรัฐคอยให้ความสนับสนุนในบางส่วน แต่ไม่ต้องใช้
งบประมาณในการลงทุนเป็นจานวนมาก

๑๘
๙. เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ใ นข้ อ ที่ ๕ ให้ เ อกชนน าร่ อ งการท าสั ญ ญาการบริ ห าร
สถานศึกษาของรัฐ (โรงเรียนพันธะสัญญา) โดยกาหนดจานวนประเภทสามัญศึกษาอย่างน้อย
๕๐๐ แห่ง และประเภทอาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑๐๐ แห่ง เป็นเป้าหมายที่เป็นสาระสาคัญซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนบริบทและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อนาไปสู่เป้าหมายใน
ข้อ ๑- ๔ ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน ผู้เรียนการศึกษานอกระบบของ
ภาคเอกชนให้สูงขึ้น ให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดและร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
สหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น และให้ สถานศึกษาเอกชนได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก สมศ.
โดยแนวทางการดาเนินต่อไปควรมีการออกกฎ ระเบียบเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การน าร่ อ งโรงเรี ย นพั น ธะสั ญ ญาอาจเปิ ด โอกาสให้ เอกชนที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษามาร่วมจัดการศึกษา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น อาคารสถานที่
ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนรวมกันไม่เกิน ๑๒๐ คน ถึงประมาณ ๑๔,๓๐๐
โรง ซึ่งมีประเด็นท้วงติงว่า ไม่ยุติธรรมกับภาคเอกชนที่จะให้เริ่มบริหารจัดการในโรงเรียนที่มี
ปัญหา หรือโรงเรียนที่ไม่มีผู้เรียน
การดาเนินการต่อจากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการให้
เอกชนทาสัญ ญาการบริหารสถานศึก ษาของรั ฐ โดยกาหนดสัด ส่ว นที่ จาแนกตามจั งหวัด หรือ
ภู มิ ภ าค ทั้ ง นี้ การผลิ ต ก าลั ง คนดั ง กล่ า วสามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC หรือ Asean Economics Community) ที่ประเทศไทยกาลัง
มุ่งหน้าเพื่อก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม
๑. มอบให้ ค ณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารและกระจายอ านาจทาง
การศึกษา ซึ่งมีศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง เป็นประธาน พิจารณาและนาเสนอสภาการศึกษา
อีกครัง้ หนึ่ง
๒. ให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๑)
พร้อมทั้งเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมด้วย

๑๙
ระเบี ย บวาระที่ ๓.๒ เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคล (คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านกฎหมายการศึกษา)
ที่ ปรึกษาด้ านระบบการศึ กษา (นายกิ ตติ รั ตน์ มั งคละคี รี ) รายงานว่ า พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาโดยตรง ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๔ (๒)
และมาตรา ๓๕ ได้กาหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้มี
ความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิ ทธิภ าพ ตามหลักการกระจายอานาจ และการใช้โรงเรีย นเป็น ฐาน (School Based
Management : SBM ) ซึ่งเป็นที่มาของคาว่า “โรงเรียนนิติบุคคล” ซึ่งหมายถึง โรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมายกาหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่
จัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนดและการมอบอานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักการของกฎหมายดังกล่าว หากสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลสามารถปฏิบัติ งานได้
อย่างอิสระ คล่องตัว ภายใต้บทบาทภารกิจอย่างเต็มที่จะทาให้สถานศึกษาเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง จะสอดคล้องกับนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิตของรัฐบาล ในข้อ ๔.๑ นโยบายการศึกษา ที่ให้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
โรงเรียนคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่
พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองต่อภารกิจตามกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐบาล อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม จึงเห็นควรกาหนด
ข้อเสนอพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคล
การดาเนินงาน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดาเนินการวิจัยกฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการ
เก็บรวมรวมสภาพปัญหาของสถานศึกษานิติบุคคล และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวิจัยและ
พั ฒ นากฎหมายเพื่ อ การบริห ารจั ด การสถานศึ ก ษานิ ติ บุ ค คลระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ

๒๐
กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นคณะทางานฯ ได้รวบรวมปัญหา สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทา
ร่างสรุปข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคลเสนอต่อคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้าน
กฎหมายการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล
จากผลการศึ กษารวบรวมสภาพปั ญ หาของสถานศึ กษานิติ บุ คคล ระดับ การศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน และรายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอานาจกาบริหารจัด
การศึกษาสู่เขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันว่าการบริหาร
จัดการสถานศึกษามีปัญหาอุปสรรคในด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่สถานศึกษาใช้
ในการบริหารจัดการศึกษาใน ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้ า นบริ ห ารงานวิ ช าการ เช่ น ความเป็ น อิ ส ระในการก าหนดโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา การเปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๒. ด้านบริหารงานทั่วไป เช่น การได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับ
วั ฒ นธรรมของสถานศึ ก ษา การก าหนดระยะเวลาและจ านวนการรั บ นั ก เรี ย นไม่ ยื ด หยุ่ น
สถานศึกษาขาดอิสระในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และความยุ่งยากของขั้นตอนในการ
อนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น
๓. ด้ า นงบประมาณ เช่ น ความเป็ น อิ ส ระในการเสนอขอรั บ จั ด สรรงบประมาณของ
สถานศึกษา การบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาขาดอิสระและความ
คล่องตัว เป็นต้น
๔. ด้านบริหารงานบุคคล เช่น สถานศึกษาไม่มีอานาจในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย
และการพิจารณาความดีความชอบครู อันทาให้สถานศึกษาขาดความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการอานาจ
เหตุที่เป็นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นในรายงานการวิจัยโครงการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่ อ
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เห็นว่า
๑. การเป็ น นิ ติ บุ ค คลของสถานศึ ก ษาในประเทศไทยตามกฎหมายปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ เป็ น
นิติบุคคลตามความหมายที่แท้จริงของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
๒. ปัญหาอานาจที่ได้รับมอบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ปัญหาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
๔. ไม่มี กฎหมายฉบั บใดที่ ให้ สถานศึก ษามีอ านาจในการออกกฎระเบี ยบเพื่ อใช้บั งคั บ
ภายในสถานศึกษาในเรื่องที่สาคัญ

๒๑
ข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคล
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้มีโครงการนาร่องสถานศึกษารูปแบบพิเศษ
ดังนี้
๑. กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการนาร่องสถานศึกษานิติบุคคล โดยมีอานาจ
หน้าที่ดังนี้
๑.๑ กาหนดสถานศึกษานาร่องโดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ผู้เสนอรายชื่อสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตามจานวนที่ คณะกรรมการบริหารโครงการนาร่องฯ
เป็นผู้กาหนด
คณะกรรมการบริหารโครงการนาร่องฯ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมจานวนสถานศึกษานาร่องได้ โดยจัดทาเป็นประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒ กาหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพัฒนาสถานศึกษานาร่องเพื่อให้
การดาเนินการมีความยืดหยุ่น
๑.๓ กาหนดแนวทาง ให้คาแนะนา ส่งเสริม กากับ ติดตาม ดูแลและประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษานาร่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ เสนอให้มีการตราระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการศึกษารูปแบบพิเศษของสถานศึกษานาร่องต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพิจารณา
๑.๕ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษานาร่อง รวมทั้งจัดทารายงานผล
การติดตามประเมินผลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ข้อคิดเห็นทุกปีการศึกษา
๑.๖ ให้ ค ณะกรรมการบริห ารโครงการน าร่ อ งสถานศึ ก ษานิ ติ บุ คคล มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค า
เสนอแนะแก่สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกาศขยายเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา
นาร่องออกไปให้แตกต่างจากพื้นที่ที่กาหนดไว้เดิมได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา
๒. เสนอให้ มีก ารจัด ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิ สามัญ เฉพาะกิ จเพื่อ ทาหน้ าที่ บริ หารงานบุค คลของ
สถานศึกษานาร่อง โดยให้เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสาหรับกลุ่มสถานศึกษานาร่องและ
สามารถกาหนดกฎเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม ยืดหยุ่น และรองรับหลักความเป็น
อิสระและความต้องการเฉพาะของสถานศึกษานาร่อง โดยให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจมีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
๒.๑ เพื่อพิจารณากาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
นาร่อง
๒.๒ เพื่อออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลสาหรับสถานศึกษานาร่อง

๒๒
๒.๓ เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษานาร่อง
๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณที่จัดสรรแก่สถานศึกษานาร่อง จัดสรร
อั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรที่ เ พี ย งพอ และมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ห รื อ ก าหนดให้ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องมอบอานาจ
การดาเนินการในเรื่องต่างๆ ให้แก่สถานศึกษานาร่องตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารโครงการ
นาร่องเสนอ
๔. กาหนดกรอบระยะเวลา ๒ ปี นับแต่การออกประกาศดังกล่า ว ให้เป็นระยะเวลาการ
ประเมินผลของโครงการและของสถานศึกษานาร่อง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการนาร่อง
ด าเนิ น การประเมิ น ผลโครงการและเสนอแนวทางการด าเนิ น การต่ อ ไปยั ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ
กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการนาร่องสถานศึกษานิติบุคคล
๒. ประกาศสถานศึกษานาร่องโครงการนาร่องสถานศึกษานิติบุคคล
๓. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
นาร่อง
๔. ติดตาม และประเมินผลโครงการนาร่องสถานศึกษานิติบุคคล
๕. สรุปผลโครงการนาร่องสถานศึกษานิติบุคคล
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ขอเสนอต่ อ สภาการศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคล และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไป
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน และเห็นชอบการดาเนินการโครงการนาร่องสถานศึกษา
นิติบุคคลเนื่องจากสถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีความพร้อมด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงาน
ทั่วไป ด้ านงบประมาณ และด้ านบริหารงานบุ คคล ทั้ งนี้ขอให้พิจารณารวมถึ งพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ ด้วย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคล

๒๓
๓.๒.๒ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและ
แผนการศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตระหนักถึ ง
ความสาคัญของการมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มี การพัฒ นากรอบคุณวุฒิ แห่ง ชาติ
(National Qualifications Framework – NQF) ภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคน
ของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งได้ร่วมเสนอและผลักดันสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และดาเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งได้
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อยกร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้น โดยอิงจากกรอบคุ ณวุฒิที่มีอยู่แล้วใน
ระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF) และอาชีวศึกษา
(Thai Qualifications Framework for Vocational Education; TVQ) ส่วนในระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานอยู่ ใ นช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นา โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ก รอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ (National
Qualifications Framework : NQF) เป็นกลไกเชื่อมโยงทักษะ ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ กับ
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงานที่เป็นแกนกลาง
(core competency) ของบุคคล
การดาเนินงาน
๑. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
- ดาเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทาง
การศึกษาของต่างประเทศ
- ดาเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิต
และพัฒนากาลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
- ดาเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่
การปฏิบัติ
๒. สังเคราะห์เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดทา (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๓. ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา(ร่าง) กรอบคุณวุฒิของแต่ละระดับ
๔. จัดให้มีคณะทางานพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ (Levels) เป็นระดับสมรรถนะหรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับง่ายไปยากจากระดับ ๑- ๙

๒๔
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ ๓ ส่วน คือ ๑) ความรู้ ๒) ทักษะ
และ ๓) การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส่วนที่ ๓ ความเชื่อมโยง/เทียบเคียงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
๑) คณะรัฐมนตรีรับหลักการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๒) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) มีคณะทางานระดับชาติในการขับเคลื่อน
๔) ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างและต่อยอดระบบเดิม
๕) มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นระยะ ๆ โดยในระยะ
เริ่มแรกควรดาเนินการในบางระดับการศึกษาหรือในบางสาขาวิชาที่มีความพร้อม
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน และมีข้อคิดเห็นดังนี้
๑. ควรมีความชัดเจนเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะทับซ้อนกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาไทย และคานิยามซึ่งมีความแตกต่างกัน
๒. กรอบคุ ณวุ ฒิ แห่ ง ชาติ ควรคานึ งถึ ง เรื่ อ งความสอดคล้ อ งกั บ ตลาดแรงงานและสภา
วิชาชีพด้วย
๓. เงื่อนไขความสาเร็จ (เอกสารการประชุมหน้า ๑๕-๑๖) ควรเพิ่มเติมดังนี้
๓.๑ ควรระบุห น้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของหน่ ว ยงานในกระทรวงศึ กษาธิก ารให้
ชัดเจน
๓.๒ ควรเพิ่มเรื่องการติดตามและประเมินผลว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๔. ควรคานึงเรื่องความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

๒๕
๓.๒.๓ กรอบการด าเนิ นงานของคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ กษาด้ านติ ด ตามและ
ประเมินผลการศึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านติดตามและประเมินผลการศึกษา (นายสมนึก
พิมลเสถียร) รายงานว่า
สภาพปัจจุบันและปัญหา
๑. ขาดความเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สารสนเทศระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ความยากในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
๒. ระบบการติ ดตามและประเมิ นผลยั งไม่ส ามารถสะท้ อนผลการติด ตามและ
ประเมินด้านผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้น (สกศ. อยู่ในช่วงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด)
๓. ขาดข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศด้ า นการเงิ น ของสถานศึ ก ษา ท าให้
ไม่สามารถวิเคราะห์ผ ลิตภาพการผลิตในเชิง ต้นทุน ที่สะท้ อนประสิทธิ ภาพของการบริห ารจั ด
การศึกษา
๔. ไม่สามารถนาผลการติดตามและประเมินมาใช้เป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
หลักการการดาเนินงานติดตามประเมินผล
๑. พั ฒ นาและเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล (profile) ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ส ามารถน ามาใช้ เ พื่ อ การ
วิเคราะห์ในมิติด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลิตภาพการผลิต
๒. การศึ กษาวิ จัย สัง เคราะห์ เอกสารงานวิจั ย การวิ จัย ประเมิ นผลในประเด็ น
สาระสาคัญเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานการติดตามประเมินผลในระดับจุลภาค
๓. การบู ร ณาการผลการวิ เ คราะห์ จ ากฐานข้ อ มู ล และการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การ
นาเสนอผลการติดตามประเมินในระดับมหภาค
๔. การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ต่ อ ยอดระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านเครื่องมือ การจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการรายงานเพื่ อรองรับระบบ
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
แผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑. การพั ฒ นาระบบการเชื่ อ มโยงระบบข้ อมู ล สารสนเทศเพื่ อ การติ ดตามและ
ประเมินผล
๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ
๓. การพัฒนาเครื่องมือและระบบการติดตามประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๖๒)

๒๖
๔. การพัฒนาบุคลากรของ สกศ. ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA
โปรแกรม DEA : Data envelopment Analysis
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑. การพัฒนาบุคลากรของ สกศ. ในการวิจัยด้านประเมินผลเชิงคุณภาพ
๒. การวิจัยและประเมินผลเชิงลึกในประเด็นเฉพาะเรื่อง (การกระจายอานาจ การ
บริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฯลฯ)
๓. การทดลองนาร่องระบบ ICT เพื่อการติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙
๑. การปรับปรุงแก้ไขระบบ ICT ให้สามารถนาไปใช้ได้ในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา
๒. การขยายผลระบบ ICT เพื่อการติดตามและประเมินผลเต็มรูปแบบ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
และแผนการดาเนินงานปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
๒. ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ น าหลั ก การและแนวทางไปด าเนิ น การเพื่ อ ให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
๓. ให้คณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้ดาเนินการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผล ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบการรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ตามกฎกระทรวงที่
ออกโดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖๒
๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานเพิ่มเติม
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓)
มติที่ประชุม
ที่ ประชุ มเห็ นชอบหลั กการและแนวทางการพั ฒ นาระบบติ ดตามและประเมิ นผล และ
แผนการดาเนินงานปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : การพัฒนาอาชีพด้วยระบบการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้
(Credit Bank)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานว่า การ
พัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา มุ่งให้ “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” แต่ตลอดระยะเวลาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยยังมี
ปัญหาคุณภาพของคนอยู่มาก โดยเฉพาะผลิตภาพของแรงงานไทยที่ยังมีประสิทธิภาพต่าเมื่อเทียบ
กับหลายๆ ประเทศ ภายในสภาวการณ์ดังกล่าว สถาบันการศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา

๒๗
อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันสาคัญที่
มีพันธกิจในการพัฒนาคนและความรู้ทั้งความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ถูกตั้งคาถามจากสังคมเป็น
อย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถสร้างคนและสร้างความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
ตลอดจนการเอาไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพได้ในทันที ในอนาคตวัยแรงงานจะต้องรับภาระหนักขึ้น
ในการเลี้ยงดูสังคม นั่นคือ จากวัยแรงงาน ๑.๙๓ คน ต่อประชากรวัยพึ่งพิง ๑ คน ในอนาคต
สังคมไทยจะเหลือวัยแรงงานเพียง ๑.๖๔ คน ต่อประชากรวัยพึ่งพิง ๑ คน และสัดส่วนแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมจะมีจานวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่สัดส่วนแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ผ่านมาให้ความสาคัญไปที่กลุ่ม
เยาวชนที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับต่างๆ จนถึงอุดมศึกษา โดยยังไม่มีบทบาทอย่างจริงจังใน
การพัฒนาคนในวัยทางาน จานวนกว่า ๓๖ ล้านคน ซึ่งกระจายอยู่ภาคการเกษตร ๑๒.๘๕ ล้านคน
ภาคการผลิตประมาณ ๖ ล้านคน ค้าขาย ๕.๔๖ ล้านคน ภาคบริการอื่นๆ อีกประมาณ ๑๑ ล้านคน
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลควรกาหนดนโยบายเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานของประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญเกาหลี
๑. ควรเพิ่ ม ความยากในการวั ด ระดั บ ของการทดสอบความรู้ โ ดยใช้ ม าตรฐานของ
มหาวิทยาลัยทั่วไป แต่การสมัครและการลงทะเบียนนั้นยังคงเหมือนเดิม
๒. ให้ ผู้ ที่ สมั ครเรี ย นกั บระบบธนาคารหน่ วยกิ ต ไม่ ต้ องรั บปริ ญญาจากระบบธนาคาร
หน่ ว ยกิ ต แต่ จ ะได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย และได้ รั บ ปริ ญ ญาจาก
มหาวิทยาลัย โดยใช้มาตรฐานการวัดระดับการสาเร็จการศึกษาแบบเดียวกับมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
การยอมรับในสังคมมากขึ้น
๓. สร้างเครือข่ายระบบธนาคารหน่วยกิตนานาชาติ โดยการเปิ ดรั บนักศึกษาต่ างชาติ ที่
ต้องการศึกษาแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อที่จะทาให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียน การสอน ซึ่งมี
มาตรฐานที่เป็นสากล
๔. ระบบธนาคารหน่วยกิตที่ดาเนินมากว่า ๑๐ กว่าปีนั้นเพิ่มอัตราการเรียนระดับอุดมศึกษา
ของประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
๕. ควรจะมีการเพิ่มสาขาของระบบธนาคารหน่วยกิตให้มากขึ้น เช่น สาขาทางด้านการแพทย์
โดยการเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๖. ปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานให้มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ สถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองทีห่ ลากหลาย
๗. การศึกษาด้วยตัวเองต้องมีการควบคุมคุณภาพของการสอบวัดระดับความรู้อย่างเคร่งครัด
๘. เพิ่มการยอมรับทางสังคมที่มีต่อระบบธนาคารหน่วยกิตให้มากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์
ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาและประสบความสาเร็จ

๒๘
ระบบธนาคารหน่วยกิตจะช่วยการศึกษาไทยได้อย่างไร
๑. เพื่อช่วยรองรับและตอบสนองสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายของการศึกษา
๓. เพื่อขยายโอกาสการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๔. เป็นระบบรับรองประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
๖. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม
การดาเนินงาน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทาการ
วิจัยฯ และตั้งคณะทางานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่มอาชีวศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาและประถมศึกษาพยายามที่จะจัดการศึกษาให้ครอบคลุม
ทั้งในระบบและนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นแผนงานที่แยกส่วนแต่ละหน่วยงาน บางหน่วยได้ทาการ
นาร่องแล้ว บางแห่งเน้นเรื่องการเทียบโอน และส่วนใหญ่อิงกับการศึกษาในระบบ จึงไม่มีแผนที่
เป็นของประเทศโดยรวม และไม่มีระบบและหน่วยงานที่มีภารกิจชัดเจนรองรับ
ดัง นั้ น ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา จึ ง ใคร่ ข อน าเสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย กรณี
ประเทศเกาหลีใต้ที่จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบในทุก
ระดับ ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ และขอนาเสนอ
กรอบคิดในส่วนการศึกษาไทยเพื่อขอรับคาแนะนาให้คณะทางานไปศึกษาในรายละเอียด ๒ มิติ
ดังนี้
๑. มุ่ ง เน้ น การเที ย บประสบการณ์ แ ละเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่
ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา
๒. มุ่งเน้นการยกระดับและการเพิ่มพูนความรู้ ให้มีสมรรถนะสามารถนาไปประกอบ
อาชีพ หารายได้ และดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการสภาการศึ กษาเฉพาะกิ จ จ านวน ๑ คณะ เพื่ อทาหน้ าที่ ศึ กษา วิ จั ย วิ เคราะห์
พิจารณาเสนอความเห็น หรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทานโยบาย แผนการศึกษาและยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้วยระบบการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้นาไปสู่การปฏิบัติ โดย
จะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษาต่อไป
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๓)

๒๙
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน และมีข้อคิดเห็นดังนี้
๑. ระบบธนาคารหน่ วยกิ ตต้ องค านึ งถึ ง เรื่ อ งกรอบคุ ณวุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ และการศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศ
๒. ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผนรั บ ไปด าเนิ น การจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ จานวน ๑ คณะ
มติที่ประชุม
ที่ ประชุ มเห็ นชอบการพั ฒ นาอาชี พ ด้ ว ยระบบการสะสมประสบการณ์แ ละการเรี ย นรู้
(Credit Bank) โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ จานวน ๑ คณะ
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ : โครงการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของยูเนสโก
(UNESCO Mobile Learning)
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) เล็งเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ซึ่งสามารถส่งเสริมและ
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลากหลายบริบท จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้น โดยเน้นจัดกิจกรรมหลัก ๕ ด้าน ได้แก่
๑) การส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ดิจิตัล (digital content)
๒) การพัฒนาทักษะครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
๓) การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในโทรศัพท์มือถือหรือสื่อเคลื่อนที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและครู
๔) การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้หน่วยความจาของเครื่องมือสื่อสารของผู้เรียน
๕) การกาหนดนโยบายแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่ UNESCO ได้ขอให้ร่วม
แสดงความคิดเห็น โดยมีข้อเสนอดังนี้
๑. โครงการดังกล่าวมีข้อดีประการหนึ่ง คือ พยายามโน้มน้าวให้ผู้กาหนดนโยบายทางการ
ศึกษาเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์กับการใช้เครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ในปัจจุบันประหนึ่งเป็น
“ปัจจัยที่ ๕” ของชีวิตที่วงการการศึกษาไม่ควรมองข้ามประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษา
หากแต่มิได้แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในการ
ยกระดับรูปแบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้น
๒. โครงการนี้ ได้วิเคราะห์ถึ งความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีเคลื่อ นที่กับการขยาย
โอกาสในการเรียนรู้ของบุคคลด้อยโอกาส อาทิ คนยากจน ผู้ พิการ แรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน

๓๐
หรือคนไร้สัญชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐
ดังนั้ น การผสมผสานความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี กับ การเรียนรู้เป็น ทางเลือ กใหม่ ในการน า
นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาตามมาตราดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายให้
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รับไป
พิจารณาดาเนินการ โดยขอให้คานึงถึงข้อสังเกตเบื้องต้นต่อไปนี้
๑. หน่วยงานด้านการศึกษาควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกั บธรรมชาติของผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงการร่วมกับ UNESCO ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๒. ควรมีการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ซึ่งมีอยู่มากในภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมกับบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาผู้เรียน
๓. ควรมีการพัฒนาต้นแบบ โดยการค้นหาต้นแบบและเครือข่ายของผู้นาการผสมผสาน
เทคโนโลยีเคลื่อนที่กับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อนาการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษา
และภาคธุรกิจ
๔. ควรเพิ่ม การใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๔)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสารและใช้ เทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รับดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ :
๔.๑ ความก้ าวหน้าในการด าเนิ นงานเรื่อ ง ครูภู มิ ปัญ ญาไทยตามนโยบายส่ ง เสริม
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดาเนินงานตามนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการ
จัดการศึกษา ดังนี้
๑) การส่ งเสริม ภูมิ ปัญ ญาไทยในการจัด การศึ กษา ส านั กงานฯ ได้ร่ วมกับหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจัดวางแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ใน
ส่ว นสาระการเรีย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒนธรรม ตามกรอบการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศาสตร์ ๒๕๕๑ โดยเตรียมการให้ครูภูมิปัญญาไทยได้เข้าใจถึง

๓๑
แนวทางและวิธีการจัดทาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระของหลักสูตร ในปี ๒๕๕๕ มี
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย จานวน ๔๐๖ ศูนย์ ทั่วประเทศ
๒) การส่งเสริม การสารวจ และการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา สานักงานฯ
ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าเอกสารข้ อ มู ล ของครู
ภูมิปัญญาไทย ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย
๓) การยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา ส านั ก งานฯ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูภูมิปัญญาไทย” ในการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน ได้ดาเนินการยกย่องบุคคลเป็นครูภูมิปัญญาไทย
รวม ๗ รุ่น จานวน ๔๓๗ คน (เสียชีวิต ๓๑ คน) คงเหลือครูภูมิปัญญาไทย ๔๐๖ คน
๔) การบริหารและจัดการในการนาภูมิปัญญาเข้าสู่การจัดการศึกษา ครูภูมิปัญญาไทย ได้
ร่วมกันจัดตั้งสมาคมครูภูมิปัญญาไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แบ่งการบริหารออกเป็น ๗ เครือข่าย
คือ ๑) ภาคกลางฝั่งตะวันตก ๒) ภาคกลางฝั่งตะวันออก ๓) ภาคเหนือ ๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๕) ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ตอนกลาง ๖) ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ตอนล่ าง และ
๗) ภาคใต้
การดาเนินงานต่อไป
๑. จั ด ตั้ ง “สถาบั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย” เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ประสานงานกับองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญา ดูแลสิทธิประโยชน์และรับรองวิทย
ฐานะของภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่ง
ขณะนี้สานักงานฯ อยู่ในระหว่างการจัดร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาแห่งชาติ
๒. จัดตั้ง กองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นกองทุนหมุนเวียนใน
การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์งานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา
อาชีพในชุมชน โดยใช้ยุทธศาสตร์ หนึ่งสถาบัน ร่วมสร้างสรรค์ผู้ปัญญาในแต่ละพื้นที่ และ และ
นาเสนอแนวทางขับเคลื่อนการบริหารและจัดการในการนาภูมิปัญญาเข้าสู่การจัดการศึกษา
๔. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารและจัดการในการนาภูมิปัญญาเข้า
สู่การจัดการศึกษา โดยการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ภาพยนตร์
โฆษณา และสื่ออื่น ๆ
๕. จัดจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์ และผลผลิ ตของครูภูมิ ปัญญาไทยร่ วมกั บบริ ษัทไปรษณีย์ ไทย
จากัด
๖. จัดประชุมในระดับภูมิภาคและระดับชาติขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้น และ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารและจั ด กา รในการน าภู มิ ปั ญ ญาเข้ า สู่
การจัดการศึกษา และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูภูมิปัญญาไทยในแต่ละ

๓๒
ด้ า น เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง สร้ า งความเข้ า ใจในเรื่ อ งสิ ทธิ บั ต ร
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ของภูมิปัญญา
๗. สนับสนุนให้ครูภูมิปัญญาไทย เป็นแกนหลักในการดาเนินงานและการจัดการฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การแก้ปัญหาความยากจนและการมีงานทา โดยหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือให้การ
สนับสนุนตามแผนของท้องถิ่นหรือชุมชน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนประถมศึกษาปีที่ ๑) ตาม
นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงและหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)
ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สรุปแผนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะทางาน
ของนายกรัฐมนตรี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย กระทรวงและ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการกรอบแนวคิดหลัก ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) นโยบาย
รัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (๔ มกราคม ๒๕๕๕)
๒) กรอบการวางแผนพัฒนาเด็กที่ใช้หลักการพัฒนาเด็กตามช่วงอายุ (Life Cycle Approach)
(คณะทางานนายกรัฐมนตรี) ๓) กรอบแนวคิดของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
(Best Start) ๔) กรอบแนวทางของหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Matrix) เพื่อ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯ สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯ ให้ความสาคัญกับเด็กปฐมวัย ๕ ด้าน
ได้แก่ ๑) พัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ๒) เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
๓) ลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ๔) สร้างรากฐานของชีวิต และ ๕) เป็น
ช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝัง บ่มเพาะเป็นพิเศษ
๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลไกการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย เป้าหมาย ปัญหา เป้าหมายเฉพาะ
แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน และเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พึง
ปฏิบัติได้ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้าน
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒. นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งนายกรัฐมนตรี (นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตาม
นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านเด็กปฐมวัยของ
รัฐบาล และมีมติให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
๓. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นาแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
การดาเนินงานต่อไป
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน
ประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๑. ประสานกระทรวงหลักที่เ กี่ยวข้อง ๖ กระทรวง จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติการ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้าน
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
๒. กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเด็กปฐมวัยฯ ของกระทรวงหลักที่
เกี่ยวข้องทั้ง ๖ กระทรวง และนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นระยะ
ส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา จึ งขอเสนอต่ อสภาการศึ กษาเพื่ อโปรดทราบแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๒)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๓๔
๕. เรื่องอื่น ๆ
๑. ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตรัสเรื่อง “ครูเก่งสอนไม่ได้เนื่องจากติดว่าไม่มีใบวิชาชีพ” ดังนั้นทาอย่างไรจะให้ครูเก่งเข้ามาสอน
ได้ ซึ่งเห็นว่าสานักงานคุรุสภาต้องปรับวิธีคิด และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ไม่ เกิ น ขั้ น ต่ าของอาเซี ย น ทั้ ง นี้ ข อฝากหน่ ว ยงานการศึ ก ษาและทุ ก ภาคส่ ว นช่ ว ยดู แ ล
การศึ กษาไทย ซึ่ งการศึก ษาจะดี ต้อ งปราศจากการคอรั ปชั่ น ต้อ งมี การแข่ง ขัน และโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ เรื่อ งดั ง กล่ าวประธานมอบหมายคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นส่ ง เสริม
ศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๒. กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า ได้ลาออกจากราชการไปดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท อสมท
จากัด (มหาชน) ซึ่งในการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป กรรมการและเลขานุการ คือ นางสาว
ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นายวีระ
พลอยครบุรี
นายกวิน
เสือสกุล
นางนันทิชา
แจ่มนุราช
นางสาวตวงดาว ศิลาอาศน์
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

