รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑
โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ผู้มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
๓. ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)
๔. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายอานาจ สุนทรธรรม)
๕. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(นางสุวรรณี คามั่น รองเลขาธิการฯ มาแทน)
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นางเบญจลักษณ์ น้าฟ้า รองเลขาธิการฯ มาแทน)
๘. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแทน)
๙. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ มาแทน)
๑๑. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
(นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
๑๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มาแทน)
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการฯ มาแทน)
๑๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
(นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อานวยการฯ มาแทน)

๒
๑๕. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายบรรณากิจบรรจง ทองจาปา ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา มาแทน)
๑๖. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายยุทธนา สุระสมบัติพัฒนา ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ มาแทน)
๑๗. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นางสุภัคนันท์ ลาภตติยกุล นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ มาแทน)
๑๘. พระราชวรมุนี
กรรมการ
๑๙. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
กรรมการ
๒๐. นายสมัย เจริญช่าง
กรรมการ
๒๑. รองศาสตราจารย์ พันเอกเกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ
๒๒. นายเจริญ ทั่งทอง
กรรมการ
๒๓. นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
กรรมการ
๒๔. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
๒๕. นายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
กรรมการ
๒๖. นายนภดล ทองนพเก้า
กรรมการ
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์
กรรมการ
๒๘. ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง
กรรมการ
๒๙. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
กรรมการ
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
กรรมการ
๓๑. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
กรรมการ
๓๒. รองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
กรรมการ
๓๓. นางพรนิภา ลิมปพยอม
กรรมการ
๓๔. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
กรรมการ
๓๕. นายวิชัย ตันติกุลานันท์
กรรมการ
๓๖. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการ
๓๗. นายวิรัตน์ รัตตากร
กรรมการ
๓๘. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
กรรมการ
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการ
๔๐. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
กรรมการ
๔๑. รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
กรรมการ
๔๒. นายสมนึก พิมลเสถียร
กรรมการ
๔๓. นายสมบัติ อุทัยสาง
กรรมการ
๔๔. นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ
กรรมการ
๔๕. นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
กรรมการ
๔๖. นางสาวอวัสดา ปกมนตรี
กรรมการ
๔๗. นายอาณัฐชัย รัตตกุล
กรรมการ

๓
๔๘. พระพรหมสิทธิ
กรรมการ
(พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มาแทน)
๔๙. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
กรรมการ
(นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาแทน)
๕๐. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์)
๕๑. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. พระพรหมมุนี
๒. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
๓. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
๔. ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี
๕. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
๖. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
๗. นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
๘. นายอุดม พรมพันธ์ใจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์กิตติ ลิ่มสกุล
๒. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล
๓. ศ. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
๔. นายนากฤติ จีรพุทธิรักษ์
๕. นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
๖. นางนพวรรณ ปุสสะรังสี
๗. นางจรรยา เฮงตระกูล
๘. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
๙. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
๑๐. นายกฤช กาญจนาภา
๑๑. นางสาวนันธิญา ศฤงสวัสดิ์
๑๒. นางสาวณัฐปรียา บุญมุสิก

ปฏิบัติศาสนกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการ
คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนา
ศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา
อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนา
ศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา
อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนา
ศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กระทรวงวัฒนธรรม

๔
๑๓. นางสุญาดา สุนทรศารทูล
ผู้อานวยการกลุ่มเลขานุการและกิจการพิเศษ คุรุสภา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๒. นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
๓. นายชาญ ตันติธรรมถาวร
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
๕. นางสาวอัมพร พงษ์กังสนานันท์
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
๖. นายวีระ พลอยครบุรี
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๗. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา
๘. นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๙. นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์
ผู้อานวยการสานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
๑๐. นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล
ผู้อานวยการสานักสื่อสารสาธารณะ
๑๑. นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๒. นางเกื้อกูล ชั่งใจ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๓. นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๔. นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๕. นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๖. นางสาวสุวิมล เล็กสุขศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๗. นางอรุณศรี ละอองแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๘. นางสุชาดา ไชยรัตน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๑๙. นางพิจารณา ศิริชานนท์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๒๐. นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๒๑. นางสาวธัญวรรณ วุฒิพัฒนานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
๒๒. นางศิริพร ศริพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
๒๓. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๒๔. นางสาวทวีพร บุญวานิช
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๒๕. นางสาวอุษา ชูชาติ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๒๖. นางพรรณนิภา ชยสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๒๗. นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๒๘. นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๒๙. นางพรพิมล เมธิรานันท์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๓๐. นางสาวขนิษฐา จิรวิริยวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๓๑. นางสาววิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
๓๒. นายณัฐวุฒิ อ่าวสกุล
นิติกรชานาญการ

๕
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขาธิ การสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุก าร แจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบประเด็นที่จ ะ
นาเสนอในการประชุม ๕ เรื่อง ได้แก่
๑. เรื่องเพื่อทราบ : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
จานวน ๖ คณะ
๒. เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ซึง่ ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี
ในสถานศึกษา โดยมีผู้แทนจานวน ๓ คน เข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมครั้งนี้
๓. เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) แผนการติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งทาให้สามารถติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวั ยจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
๔. เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
ซึ่งได้เคยเสนอที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว โดย
ให้ดาเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะสั้นให้ดาเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และระยะยาวให้เตรียมยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กันต่อไป ทั้งนี้
ในครั้งนี้ สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นาเสนอแผนการศึกษาชาติ ซึ่งมีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมในประเด็น ต่าง ๆ เช่น เพิ่มเติมเรื่องยาเสพติด ปรับปรุงเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นต้น
๕. เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานของกรรมการสภาการศึกษาและ
อนุกรรมการสภาการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายจาตุ ร นต์ ฉายแสง) ประธานกรรมการสภา
การศึกษากล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบายแก่กรรมการสภาการศึกษา ดังนี้
๑. การดาเนินงานของกรรมการสภาการศึกษาซึ่งมีสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็น
ฝ่ายเลขานุการ ในฐานะหนึ่งในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งคณะกรรมการสภาการศึกษา
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ควรมีบทบาทในการทาหน้าที่
เป็นเสนาธิการของกระทรวง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทานโยบายและแผน รวมทั้งสนับสนุน
บุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานใน
ภารกิจ/โครงการสาคัญต่าง ๆ
๒. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยกร่างโดยยึดนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาเป็นหลัก
รวมทั้ ง สานต่ อ การด าเนิ น งานของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ผ่ า นมา ทั้ ง นี้
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก าหนดให้ เ ป็ น นโยบายที่ จ ะบู ร ณาการการท างานระหว่ า งหน่ ว ยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ และคานึงถึงสภาพปัญหา ความก้าวหน้าการดาเนินงานในปัจจุบัน และความ
ต้องการในสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งการเตรียมการเพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการแข่งขันในเวทีโลก

๖
๓. ระบบการวัดผลและการประเมินผลการศึ กษาของไทยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกั น
ขาดการเชื่อมโยงกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา และ
เมื่อพิจ ารณาจากการประเมิน ผลโดยสถาบันต่าง ๆ ระดับนานาชาติ พบว่า ผลการประเมินของ
ประเทศไทยอยู่ในระดับต่า จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลักดัน
ให้เป็นวาระแห่งชาติ
๔. การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การคิด วิเคราะห์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รายละเอียด ดังนี้
๔.๑ การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากการจั ด อั น ดั บ คะแนนจากการ
ประเมินผลการศึกษา (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
อย่างมีแผนและกาหนดวิธีการ แนวทางการดาเนินงาน และจะดาเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ
เพื่อให้ผลการจัดอันดับของไทยเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันซึ่งอยู่อันดับที่ ๕๐ ในการวัดผลปี ๒๕๕๘ โดย
ขอให้ ส ภาการศึกษาอาจช่ว ยวางแผนและกาหนดแนวทางในการดาเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมาย
ดังกล่าวด้วย
๔.๒ การกาหนดสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ เป็น ๕๐ : ๕๐ เนื่องจาก
ปัจจุบันภาคแรงงานต้องการแรงงานทักษะและแรงงานฝีมื อเป็นจานวนมาก แต่ผู้เรียนจานวนมาก
กลับเลือกเรียนในสายสามัญเพื่อต้องการปริญญาบัตร
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยให้ติดอันดับโลกเพิ่มมากขึ้น
๔.๔ การกระจายโอกาสและเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา
ทั้งนี้ โดยจะเน้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามีส่ว นร่วมรับผิดชอบจัดและ
สนับสนุนการศึกษามากขึ้น
๕. การกาหนดนโยบายการศึ กษาของรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิก ารที่ จะเร่งรั ด
ดาเนินการ ๘ ประการ ดังนี้
๕.๑ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์
แก้ปั ญหาและเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองอย่ างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้ มีความเชื่อ มโยงกันทั้งหลั กสู ตรและ
การเรียนการสอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ วิถีการเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาครู พัฒนา
ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสภาพปัจจุบันพบประเด็นปัญหาที่สาคัญ คือ ความไม่เชื่อมโยงของ
หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล อาทิ ๑) ปัจจุบันมีการนาหลักสูตรที่หลากหลาย
ไปใช้ เ นื่ อ งจากเข้ า ใจว่ า ครู ทุ ก คนสามารถสร้ า งหลั ก สู ต รได้ จึ ง ควรมี ห ลั ก สู ต รกลางที่ ส ร้ า ง
โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยเน้นสอนให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ ตั้งคาถาม และใช้เหตุผลประกอบ ๓) การพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษา
ให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๔) ปรับระบบการคัดเลือก
บุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้เชื่อมโยงกับการเรียนกระดับพื้นฐาน
๕.๒ ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
๕.๓ เร่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
๕.๔ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐานเที ย บได้ กั บ ระดั บ สากล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

๗
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘

ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมากกว่าการขยายเชิงปริมาณ
ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามนโยบายและเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะมี ก ลไก
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ๕ ประการ คือ ๑) เร่งรัดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๒) จัดตั้ง
สถาบั น เพื่ อ วิ จั ย หลั ก สู ต รและการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ๓) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกลไก
การวั ด ผล ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผล ๔) เร่ ง รั ด ให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ อุ ด มศึ ก ษา และ
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและกลไกดังกล่าวข้างต้น จะดาเนินการเป็น ๒ ส่วน
ดังนี้ ๑) ตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสาคัญต่าง ๆ โดยระดมผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากคณะกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ PISA ของไทย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และกาหนดยุทธศาสตร์ในการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง และ ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(work shop) อย่างเป็นระบบ โดยจะระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น จะมีการพิจารณาความเหมาะสม
ของแต่ละงาน/โครงการ โดยอาจมีเรื่องที่สภาการศึกษาเป็นหลักและรับไปดาเนินการต่อ และเรื่องที่
สภาการศึกษาดาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๖
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
สภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไปยังกรรมการสภาการศึกษาทุกท่าน
เพื่อพิจารณาแล้วและฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ช่ว งระยะเวลา ๑ เดือนครึ่งที่ผ่ านมา คือ ภายหลั ง
การประชุมสภาการศึกษา ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาได้มีความก้าวหน้า
ในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา มีนางพรนิภา ลิมปพยอม
เป็นประธาน ประเด็นสาคัญที่พิจารณา คือ สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายงาน
“สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. ๒๕๕๖” และ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง

๘
ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ รับทราบเรียบร้อยแล้ว และให้นาเรื่อง
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) เสนอที่ประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้
๒. คณะอนุ กรรมการสภาการศึกษาด้า นการบริห ารและกระจายอ านาจทางการศึ ก ษา
มีศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง เป็นประธาน ประเด็นสาคัญที่พิจารณา คือ รายงานการวิจัย เรื่อง
การวิจัยประเมินเพื่อจัดระดับคุณภาพเขตพื้นที่การศึกษา และยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว
๓. คณะอนุ กรรมการสภาการศึ กษาด้ านส่ งเสริมศั กยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีรองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ เป็นประธาน ประเด็นสาคัญที่พิจารณา
คือ การกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการสภาการศึ กษาด้ านส่ งเสริ ม
ศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และคณะทางาน ๔ คณะ ซึ่งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบเรียบร้อยแล้ว
๔. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา มีนายวิชัย ตันติกุลานันท์ เป็น
ประธาน ประเด็นสาคัญที่พิจารณา คือ หนังสือคู่มือกฎหมาย ๓ เล่ม คือ ๑) ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ๒) การมอบอานาจและการส่งเสริมการกระจายความ
รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และ ๓) แนวทางการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการดาเนินการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึ กษา ซึ่งได้จัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ ทั้ง ๓ เล่ม และประชุมกับผู้เกี่ยวข้องให้ได้นาไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว
๕. คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวสตรี ใ นสถานศึ ก ษา
มีนางเยาวเรศ ชินวั ตร เป็ นประธาน ประเด็ นส าคั ญที่ พิ จารณา คื อ (ร่า ง) ยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบและ
ได้นาเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้
๖. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพด้วยระบบการสะสมประสบการณ์
และการเรียนรู้ มีนางพรนิภา ลิมปพยอม เป็นประธาน ประเด็นสาคัญที่พิจารณาคือ (ร่าง) กรอบ
แนวทางการดาเนินงานเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งระบบสะสมหน่วยการเรียน (Credit
Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให้ปรับชื่อใหม่เป็น (ร่าง)
การพัฒนากรอบแนวทางการดาเนินงานระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓)
มติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา :
๔.๑ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
กรรมการและเลขานุ ก าร รายงานว่ า (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวสตรี
ในสถานศึกษา(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้าน
การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา โดยมีนางเยาวเรศ ชินวัตร เป็นประธาน เรียบร้อยแล้ว
และขอมอบให้รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

๙
ผู้ช่วยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสุทธศรี วงษ์สมาน) รายงานว่า (ร่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) มีแนวคิดพื้นฐานมา
จากการจัดทาแผนสตรีแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบกับสภาการศึกษาได้มีคาสั่ง
สภาการศึ ก ษาที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษา โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา เพื่อดาเนินการ
ยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเยาวสตรีในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
มีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้ ๑) จัดทากรอบการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เพื่ อการพั ฒนาศั กยภาพเยาวสตรี ใ นสถานศึ ก ษา และก าหนดค านิยาม “เยาวสตรี ในสถานศึ กษา”
๒) ศึกษา และสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา
ศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษากฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์การ
พัฒ นาศักยภาพเยาวสตรี ในสถานศึกษา ๓) ยกร่า งยุทธศาสตร์การพัฒ นาศักยภาพเยาวสตรี
ในสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ๔) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/
สถานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และปรั บ แก้ (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเยาวสตรี ใ นสถานศึ ก ษา
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) จากข้ อ มู ล ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม จ านวน ๒ ครั้ ง
และ ๕) ทดลองนาร่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
สู่การปฏิบัติ โดยการจัดสัมมนาและประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา
สตรีและผู้ด้อยโอกาสเพื่อการมีอาชีพที่มั่นคง” เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
กรอบแนวคิด
๑. ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษาประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์
หลัก เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพเยาวสตรี
๒. กาหนดแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา
๓. กาหนดตัว อย่ างโครงการเพื่อให้ สถานศึกษาเลือกดาเนินการตามความเหมาะสมของ
ภูมิสังคมในสถานศึกษา
๔. กาหนดโครงการ Flagship Project, Best Practices Project และ Quick Win Project
เพื่อกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ทาให้ทุกสถานศึกษา มีจุดเน้นในการดาเนินการ
วิสัยทัศน์ เยาวสตรีเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
กระบวนการ ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๓ ประการ คือ ๑) สร้างสรรค์ ๒) พัฒนา และ
๓) ดารงความยั่งยืน
เป้าประสงค์
๑. การพัฒนาเยาวสตรีต้องมีการพัฒนาในทุกระดับของพัฒนาการ
๒. การพัฒนาเยาวสตรีต้องครอบคลุมทั้งด้านทัศนคติ ค่านิยม การพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้นา
๓. เยาวสตรีไทยต้องเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม
๔. เยาวสตรีไทยต้องมีการพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

๑๐
๕. เยาวสตรีไทยในสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริม สร้า งภูม ิป ัญ ญา ทัก ษะชีว ิต และค่า นิย มสร้า งสรรค์ ธ ารงไว้
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางวัฒนธรรมของเยาวสตรีไทย
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : เยาวสตรีมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรม ภูมิปัญญาและ
วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ เป็ น ทรั พยากรกาลั งคนที่มีคุณภาพของประเทศ ประกอบกับสามารถธ ารง
รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งความเป็นกุลสตรีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่ง เสริมพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต มี ทักษะอาชีพ พื้นฐาน และศัก ยภาพทาง
เศรษฐกิจของเยาวสตรี
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : เยาวสตรีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพ และมีโอกาส
ช่องทางในการหารายได้พิเศษเสริมสถานะการเงินของครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการศึกษาและความปลอดภัย ตลอดจนมีโอกาสได้เสริมประสบการณ์เรียนรู้
การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เยาวสตรีมีภูมิคุ้มกันตนเองต่อภัยคุกคามของ
ปัญหาสังคม
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : เยาวสตรีมีความสามารถและภูมิคุ้มกันในการปกป้ องตนเองจาก
ภัยคุกคามของปัญหาสังคมต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๑)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. รายละเอีย ดของข้อมูลสถิติ ที่นาเสนอควรมีการอ้างอิงแหล่ งที่มาของข้อมูล เพื่อความ
ชัดเจนและสามารถนาไปอ้างอิงต่อได้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
๒. ควรพิจารณา ซึ่งในประเด็นนี้รองเลขาธิการฯ ให้ข้อมูลว่ายุทธศาสตร์ ครอบคลุมเยาวสตรี
ทั้งในสถานศึกษาในระบบ นอกระบบแล้ว สาหรับกลุ่มเยาวสตรีนอกสถานศึกษามีหน่วยงานอื่น ๆ
ดูแลบ้างแล้วให้ครอบคลุมกลุ่มเยาวสตรีนอกสถานศึกษาด้วย จะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
๓. การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีที่จะดาเนินการมีความสอดคล้องกับโครงสร้างของประชากร
ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่า ประชากรเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้ การดาเนินงานควรคานึง ถึงประเด็น
ปัญหาซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาในโรงเรียน การใช้
แรงงานเด็ก เป็นต้น เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้องกับการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ฯ
หรือไม่ รวมทั้งแผนการดาเนินงานในระยะยาว ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้วางแผนการดาเนินในระยะ ๓๐ ปี และคาดการณ์ว่าสถิติจานวนประชากรวัยสูงอายุ

๑๑
จะมีจานวนเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวงนาสถิติประชากรตลอดช่วงวัยมา
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาโดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ ๔ เรื่อง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นที่สามารถป้องกันหรือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการ เช่น การศึกษา สุ ขภาพ ทักษะชีวิต การประกอบ
อาชีพ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่มีหน่ว ยงานรับผิดชอบหลั ก และประเด็นที่ต้องเชื่อมโยงการทางาน
ระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพ ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในประเด็นกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีระบบดูแลสตรี ทั้งนี้ รัฐบาลได้เริ่มต้นโครงการ One Stop
Crisis Center เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีระบบการดูแลเด็กและสตรี ๔ กลุ่มปัญหาหลัก
ประกอบด้วย ๑) การกระทารุนแรงต่อเด็ก สตรี (รวมถึงผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส) ๒) การกระทา
รุนแรงทางเพศ (รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม/คุณแม่วัยใส) ๓) การใช้แรงงานเด็ก และ ๔) การค้ามนุษย์
๔. จากกลุ่ มเป้ าหมายที่พิจารณาเฉพาะประชากรในช่วงวัยเรียน ควรพิจารณาเทียบกับ
โครงสร้างประชากร และแบ่งเป็นประชากรในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เพื่อกาหนด
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น ผู้ อ ยู่ ใ นระบบการศึ ก ษาภ าคบั ง คั บ อยู่ ใ นความดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้มีงานทาอยู่ในความดูแลของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในการดาเนิน
โครงการควรคานึ งถึงการพั ฒ นาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และการเรียนรู้ทักษะชีวิต เช่น
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย เพื่อกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และนาไปสู่การ
บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษามีความสอดคล้องกับประเด็นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และทั ก ษะชี วิ ต ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ รู ป หลั ก สู ต รที่ ข ณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการกาลังดาเนินการ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะติดตาม
การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเสนอแนะว่าควรมีการพิจารณาความสอดคล้องว่าจะ
กาหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวผนวกกับหลักสูตร และควรมีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อ
วางแผนการด าเนิ น งาน และก าหนดกิ จ กรรมหรื อ งาน/โครงการก่ อ นขยายผลในทางปฏิ บั ติ
สู่สถานศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจน ลดภาระงานที่ซ้าซ้อน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
๖. แนวทางการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวสตรี
ในสถานศึกษาที่ประชุมเสนอความเห็น ดังนี้
๖.๑ จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน และบูรณาการกับการปฏิรูป
หลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม โดยคานึงถึงเยาวสตรีที่อยู่นอกระบบด้วย
๖.๒ สรุปแนวคิด หลักการ และวิธีการนาไปสู่การปฏิบัติและจัดทาเป็นแผ่นพับในนาม
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจกให้สถานศึกษารับทราบและเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานต่อไป
๖.๓ น ายุ ท ธศาสตร์ ไ ปด าเนิ นการในโรงเรี ยน โดยเลื อกโครงการที่เ ด่น และมี ความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและครอบคลุมทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ย่อยตามที่กาหนด มาทาเป็นโครงการนา
ร่อง (Pilot Project) เพื่อให้สังคมเห็นตัวอย่าง และดาเนินการวิจัยและพัฒนาควบคู่กันไป และ

๑๒
ประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อ ขยายผลต่ อ หรื อ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป ทั้ ง นี้
ควรคานึงถึงบริบ ทความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป้าหมายด้วย ทั้งกลุ่มผู้อยู่ในเมือง นอกเมือง หรือ
ภูมิภาคต่าง ๆ กัน
๖.๔ ควรก าหนดหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบกลาง เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว
มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน เพื่อลดปัญหาความซ้าซ้อนของการดาเนินงาน
๖.๕ การนายุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ควรเกิดจากความร่วมมือของ
๓ สถาบัน คือ ๑) สถาบันครอบครัว ๒) สถาบันศาสนา และ ๓) สถานศึกษา และกาหนดเป็น
นโยบายซึ่งประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงจะเกิดเป็นประเด็นชี้นาและขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติต่อไป
๖.๖ ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลยุ ท ธศาสตร์ ฯ
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงาน
๗. ประเด็นเป้าประสงค์ภาพรวม ซึ่งกาหนดไว้ ๕ ประเด็น คือ ๑) การพัฒนาเยาวสตรีต้องมี
การพัฒนาในทุกระดับของพัฒนาการ ๒) การพัฒนาเยาวสตรีต้องครอบคลุมทั้งด้านทัศนคติ ค่านิยม
การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นา ๓) เยาวสตรีไทยต้องเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม ๔) เยาวสตรี
ไทยต้องมีการพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และ ๕) เยาวสตรีไทยในสถานศึกษาต้อง
ได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้านตามมาตรฐานสากล สามารถสรุปและจัดกลุ่มเป็นประเด็นหลัก ๒ ประเด็น คือ
การพัฒนาเยาวสตรีทุกระดับ และทุกด้านตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาคุณลักษณะ
ของเยาวสตรีที่พึงประสงค์
๘. จากความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบันและบริบททางสังคม ควรมีการปลูกฝัง
เยาวชนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เช่น การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของเพศชายและ
เพศหญิง การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และการบังคับใช้กฎหมายและกาหนดบทลงโทษ
ที่รุนแรงและเด็ดขาดในการทารุณกรรมทุกๆ กรณี เป็นต้น ทั้งนี้ การปลูกฝังเยาวชนให้มีพฤติกรรม
ดังกล่าวต้องอาศัยระยะเวลาในการดาเนินการ ยุทธศาสตร์ฯ ที่กาหนดขึ้นจึงจาเป็นต้องได้รับการ
ยอมรั บ และให้ ค วามส าคั ญ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อง และมีก ารก าหนดเป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด และ
ระยะเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน
ประธาน ให้ความเห็นว่า ควรมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษาดังกล่าวให้ชัดเจน และเชื่อมโยง
กับการดูแลประชากรแต่ละช่วงวัยตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ควรพิจารณาประเด็ นที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ด้วย เช่น เยาวสตรีนอกสถานศึกษา มิติเพศ วัยแรงงาน ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ผู้สูงวัย กลุ่ม
เยาวชนชาย เป็ น ต้น เพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบัติตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งสามารถตอบ
ประเด็นข้อคาถามต่าง ๆ ได้ ตัวอย่าง เช่น
- ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะกาหนดเป็น แผนการดาเนินในส่วนใดของระบบการศึกษา หรือ
ภาพรวมของประเทศ

๑๓
- กรณีการนาไปสู่การปฏิบัติ ควรจัดทาเป็นคู่มือครู โดยนาเนื้อหาผนวกกับ หลักสูตรที่มี
ทาเป็นแผนการเรียนย่อย หรือแนวทางการดาเนินงานอื่น ๆ และควรกาหนดน้าหนั ก ระยะเวลาของ
แผนเท่าใด
- บทบาทของกระทรวงศึก ษาธิ การและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจะมี ส่ ว นในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ อย่างไร
นอกจากนี้ ประธานเห็นควรให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) น าข้ อ มู ล ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ฯ ไปประกอบการพิจารณาในการดาเนินงานเรืองปฏิรูป หลักสูตรการเรียนการสอน ที่
เชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผลการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
ผู้ช่วยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
การเลือกกาหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในสถานศึก ษา เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดดาเนินการ โดย
ยุ ทธศาสตร์ นี้ ครอบคลุ ม ทั้งการศึ กษาในระบบและการศึ กษานอกระบบ และวางแผนที่ จะเสนอ
ยุ ทธศาสตร์ ฯ ต่อคณะรั ฐ มนตรี เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ เพื่อให้ กระทรวงและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถดาเนิ นการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิ บัติที่เป็น
รู ป ธรรมได้ ๒ แนวทางคื อ ๑) หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ของบประมาณและจั ดท าแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ และ ๒) มีการกาหนดตัวอย่างแผนงาน/โครงการเพื่อเป็น แนวทางการ
ขับเคลื่อนในเอกสารคู่มือยุทธศาสตร์ฯ เพื่อ ให้สถานศึกษาเลือกดาเนินการตามความเหมาะสม เช่น
โครงการเยาวสตรีไทยใส่ ใจเรียนรู้ ต้านภัยสังคม โครงการพัฒนาสตรีไทยให้มีความรู้ด้านกฎหมาย
เป็นต้น เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเลือกนาไปดาเนินการได้ตามบทบาทและความต้องการต่อไป
ส่วนข้อมูลสถิติที่นาเสนอ มีการนาข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คือ ๑) ข้อมูลจากมูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี เด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า เด็กผู้หญิงอายุ
๑๕ - ๑๙ ปี ของไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ถึงร้อยละ ๗ ซึ่งสูงเป็นอันดับ ๑ ของเอเชีย และเป็นอันดับ
๒ ของโลก โดยส่ ว นใหญ่อยู่ ในระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น และ ๒) ข้อมูล จากกรมตารวจ พบว่า
การถูกล่วงละเมิดทางเพศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยจะมีเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ถูกข่มขืน ๒ คน
และเป็นการถูกกระทาจากคนใกล้ชิดเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เมื่อคานึงถึงประเด็นที่ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจ
แสดงให้เห็นภาพพจน์ป ระเทศไทยในเชิงลบ ฝ่ายเลขานุการฯ จะพิจารณาตัดข้อมูลดังกล่าวออก
มติ
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวสตรี ใ นสถานศึ ก ษา
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๒ (ร่าง) แผนการติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้าน
เด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ผู้ช่วยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสุทธศรี วงษ์สมาน) รายงานว่า สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้นาแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึง
ก่ อ นเข้ า ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑) ตามนโยบายรั ฐ บาลด้ า นเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๑๔
เสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
เมื่ อ วัน ที่ ๒๑ พฤษภาคม๒๕๕๖ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งน าไปด าเนิ น การให้ บัง เกิ ดผลต่ อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ต่อไป โดยแผนปฏิบัติ
การตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯประกอบด้วยโครงการ/แผนงานใน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ มี ๔ เป้าหมาย ได้แก่
๑) เด็กทุกคนในช่วงอายุแรกเกิดถึง ๕ ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับบริการด้านสุขภาพ
ภายในปี ๒๕๕๙ ๒)เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการตามวัยภายใน
ปี ๒๕๕๙ ๓) เด็กทุกคนในช่วงอายุ ๓ ปี ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีความต้องการ ได้รับการ
พัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกรูปแบบ ภายในปี ๒๕๕๙ และ ๔) เด็กทุกคนเข้าประถมศึกษา
ปีที่ ๑ เมื่ออายุครบ ๖ ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ภายในปี ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มี ๓ เป้าหมาย ได้แก่ ๑) เด็กแรกเกิด
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับไอโอดีนในอาหารอย่างเพียงพอ ๒) หญิงตั้งครรภ์ทุกคนต้องได้รับ
ไอโอดีนในอาหารอย่างเพียงพอและได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน และ ๓) หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกคน
ได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอในระยะ ๖ เดือนแรก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มี ๑ เป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัย (แรกเกิด
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ทุกคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เพื่อมีพัฒนาการดีรอบ
ด้าน และตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลไกการดาเนินงานพัฒ นาเด็กปฐมวัย มี ๓ เป้าหมาย ได้แก่ ๑) กากับ
ติดตามมาตรการที่ แต่ล ะกระทรวงกาหนด เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายของรัฐ บาลและมติของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๒) มีคณะกรรมการระดับจังหวัดภายในปี ๒๕๕๙ และ
๓) ระบบข้อมูลด้านเด็กปฐมวัย การสารวจข้อมูลการวิจัยต่างๆ สามารถช่วยในการวางแผนและติดตาม
ประเมินสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้า นเด็ ก ปฐมวั ย (แรกเกิ ด ถึ ง ก่ อ นเข้ า ประถมศึ กษาปี ที่ ๑) ตามนโยบายรั ฐ บาลด้ านเด็ ก ปฐมวั ย
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
กรรมการและเลขานุการ ให้รายละเอีย ดเพิ่มเติมว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
เชิญกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ดังกล่าว และ
พบว่ายั งไม่เคยมีข้อมูล การกาหนดเป้าหมายตัว ชี้วัด ทั้งนี้ แผนการดาเนินงานต่อไปเมื่อผ่ านการ
พิจารณาจากที่ประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ คือ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะจัดการประชุม
และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ กาหนดเกณฑ์ กระบวนการ วิธีการรวบรวมข้อมูลสถิติ และ
การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐบาลต่อไป

๑๕
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๒)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การมีแผนการ
ติดตามจะเป็นการกระตุ้นให้เห็นชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้น และการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
หลักของ Education for All ที่ประเทศไทยต้องรายงานในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น ประเด็นสาคัญคือจะต้อง
มีข้อมูลในปี ๒๕๕๘ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒. การขับเคลื่อนการดาเนินงาน (ร่าง) แผนการติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาล
ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่ประชุมให้ความเห็น ดังนี้
๒.๑ การรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ในภาพรวมเป็ น ภารกิ จ ที่ ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้ดาเนินการมาเป็น ลาดับ และเนื่องจากภารกิจดังกล่าวเป็นงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หลายกระทรวง การขับเคลื่อนการดาเนินงานจึง ควรต้องอาศัยอานาจ
ของคณะรัฐมนตรีในการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. รองเลขาธิ ก ารสศช. ให้ ข้ อ มู ล ว่ า ภารกิ จ การด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ จั ด ท าคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการของคนแต่ ล ะกลุ่ ม อายุ ตั้ ง แต่ อ ายุ ๐-๕ ปี จนถึ ง
ผู้สูงอายุ และได้กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และสารวจว่าปัจจุบันได้ดาเนินการอย่างไร หน่วยงานใด
เป็น ผู้รั บผิ ดชอบ ทั้งนี้ ได้มีการเสนอที่ประชุมผู้บริห ารระดับ ๑๑ ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ ว
ซึง่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นาเอกสารดังกล่าวให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อไป และ
มีข้อเสนอประเด็น ที่ควรดาเนิ น การ เช่น การตั้งเป้าหมายให้ เด็กทุกคนเกิดมามีคุณภาพ โดยการ
เฝ้ าระวังตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ และเข้าศึกษาในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นระดับความต้องการ
(Requirement level) สาหรับพ่อแม่ แทนการเพิ่มอัตราประชากรปีละหนึ่งล้านคน หรืออัตราเพิ่ม
จากร้อยละ ๑.๖ เป็นร้อยละ ๒ เป็นต้น
๓.๒ การกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มีหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
และหน่วยงานสนับสนุน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ทั้งนี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์เรื่อง
กองทุน เรื่องกลไก ซึง่ พบว่า มีการแต่งตั้งกรรมการหลายชุดที่ทับซ้อนกัน มีกฎหมายเรื่องการคุ้มครอง
เด็ก การพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย
แห่ง ชาติโ ดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแผนในการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่ าวข้างต้น
จากนั้ น จะร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้องทาแผนปฏิบัติก ารร่ว มกัน เนื่องจากรัฐ บาลมี เจตนาที่จ ะ
เชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงต่ า งๆ และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เข้ า ด้ ว ยกั น
เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศตลอดช่วงวัย
๓.๓ การดาเนินงานในภารกิจงานสาคัญในระดับประเทศ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ต้อง
รับ ผิดชอบและดาเนิ นการ โดยทั่ว ไปมี แนวทางการดาเนินงาน ๓ แบบ คือ ๑) หลายหน่ว ยงาน
ด าเนิ น งานแยกกั น ไม่ มี ห น่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลหรื อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ๒) มี
หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลัก และประสานกับหน่วยงานอื่น และ ๓) มีกรรมการที่รองนายกรัฐมนตรี

๑๖
เป็นประธาน เช่น เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเป็นประธานเรื่องอื่น ๆ
อีก ทั้งนี้ เรื่องเด็กปฐมวัยเป็นงานที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่
มีป ระเด็น ปัญหาในเรื่องการขับ เคลื่อนการดาเนินงาน เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่ าวมีหลาย
หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ
๔. การพัฒนาคนต้องคานึงถึงหลายปัจจัยประกอบกัน คือ ช่วงวัย เพศ สถานภาพการศึกษา
สถานภาพการทางาน ซึ่งข้อจากัดในปัจจุบันคือ ไม่มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานในภาพรวม เช่น
ปัญหาการพัฒนาคนตามช่วงวัย ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงวัย จึงควรมีการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันจากข้อมูลสถิติพบว่า ผู้สูงวัยมีสัดส่วนเพิ่ม
มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การ และต้ อ งพั ฒ นาระบบที่ จ ะเชื่ อ มโยงการติ ด ตาม
การดาเนินงานตลอดช่วงวัยด้วย
๕. จากข้อมูลสถิติที่พบว่า ปัจจุบันมีเด็กเกิดประมาณปีละ ๘๐๐,๐๐๐ คน จดทะเบียนเกิด
๗๔๔,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓ และมีเด็กที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเกิดอีกประมาณ ๕๖,๐๐๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗ ส่งผลให้เด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดไม่สามารถเข้ารับบริการต่างๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐได้ เห็นควรเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวและกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการกากับดูแล
๖. การดาเนิ น งานควรมี การกาหนดกระบวนการที่ ชัด เจน คื อ input-process-output
มีฐานข้อมูลประชากร ช่วงของอายุ เพศ รวมทั้งมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน และนาข้อมูลดังกล่าว
บูรณาการการทางานโดยเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ดาเนินงานและหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนเช่น ประเด็นเกี่ยวกับไอโอดีนอาจเกิดความซ้าซ้อนระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ประธานมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว เพื่อจะได้มีการมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการในแต่ละประเด็น ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน แต่อาจ
พบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับ ดูแลการดาเนินงานในภาพรวม ดังนั้นแนวทาง
ที่เหมาะสมคือควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและตั้งคณะกรรมการในการกากับดูแล ซึ่งจาก
สภาพปั จ จุ บั น มี ข้ อ จ ากั ด ที่ ว่ า ไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจ านวนมากเพื่ อ ดู แ ลประเด็ น ที่
หลากหลายได้ จึงอาจมีแนวทางในการพิจารณาความสาคัญจาเป็นเป็นรายกรณี
มติ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้าน
เด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และมอบหมายให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
รับความคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๓ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙) มีการ
ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีการปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ภายหลังจากใช้มาเป็นเวลากว่า ๗ ปี
จึงได้มีการปรับปรุงเป็น แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) และ ครั้งที่ ๒
ภายหลังจากใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) มาเป็นเวลากว่า ๓ ปี

๑๗
จึงได้มีการปรับปรุงเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และจะใช้ไปอีก
เป็นเวลาประมาณ ๓ ปี จึงจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผน
ในการด าเนิ น งานส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษาได้ ยกร่ างแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และนาไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน จานวน ๒ ครั้ง
หลังจากนั้นได้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) และ
นาเสนอคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
และน าเสนอคณะกรรมการสภาการศึ กษา ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อวั นอั งคารที่ ๒๖ มี นาคม ๒๕๕๖
ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็ นชอบในการดาเนินการปรั บปรุ ง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ โดย
ให้ ด าเนิน การเป็น ๒ ระยะ คือ ในระยะสั ้น ให้ด าเนิน การปรับ ปรุง แผนการศึก ษาแห่ง ชาติ
ฉบับ ปรับ ปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) และให้ เตรี ยมยกร่ างแผนการศึ กษาแห่ งชาติ ในระยะยาว
ควบคู่กันไป
หลังจากนั้น นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านนโยบายและแผนการศึกษา
ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และที่ประชุ มมีมติเห็ นชอบและให้ นาข้อเสนอแนะ
ไปปรั บปรุ งเพื่อน าเสนอสภาการศึ กษาพิ จารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วั นที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๖
จากนั้ น กรรมการและเลขานุ ก าร ได้ น าเสนอเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บแผน
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ปรับ ปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) (ฉบับเดิม) กับ แผนการศึกษาแห่ งชาติ
ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) (ฉบับใหม่) ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ จานวน
แนวนโยบาย นโยบายที่ปรับ/เพิ่ม และกรอบการดาเนินงานที่เพิ่ม (ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ว่า สาระโดยรวมของ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) น่ า จะยอมรั บ ได้ แต่ มี ข้ อ สั ง เกตว่ า นโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาจากนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษานั้น บางเรื่องมีอยู่ใน (ร่าง) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฯ แล้ว แต่ยังมีอีกหลายเรื่องยังไม่ปรากฏใน (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฯ ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯไป
ทาการวิเคราะห์ และเพิ่มเติม นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่งชาติฯ โดยเขียนให้ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ ยกตัวอย่างเช่น
๑) การปฏิรู ป ครู หากต้องการให้ การปฏิรูปการศึกษาส าเร็จ ควรเขียนเรื่องการ
ปฏิรูปครูให้ชัดเจน ไม่เพียงแต่พัฒนาครูให้มีวิชาชีพที่ดี มีสมรรถนะที่ดี สอนได้เท่านั้น แต่ควรคานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย ดังนั้น ในการประเมินวิทยฐานะครูควรให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

๑๘
เช่น ครูสอนเด็กแล้วทาให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ครูก็สามารถเลื่อนวิทยฐานะได้ มิเช่นนั้นการพัฒนาครู
จะไม่เกิดผล เพราะสุดท้ายแล้วผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนก็ยังต่าอยู่เหมือนเดิม
๒) เรื่องอาชีวศึกษา ที่ผลิตอยู่ปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับความต้องการของสถาน
ประกอบการและยุทธศาสตร์ประเทศได้ ซึ่งจาเป็นต้องใช้แรงงานช่างฝีมือจานวนมาก และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจะทาให้เกิดความต้องการกาลังคนในด้านต่างๆ ทั้งภาคท่องเที่ยว ภาคบริการ และ
จะมี ก ารลงทุ น มากขึ้ น ในภู มิ ภ าคนี้ ดั ง นั้ น ควรให้ ก ารอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น กลไกในการเพิ่ ม
ขีดความสามารถกาลังคนของประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทาง ซึ่งในการเขียน
นโยบายของอาชีวศึกษา ควรคานึงถึงเรื่องต่อไปนี้
 การทีจ่ ะให้สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญ เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐
 การพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ค่ า ตอบแทนตามความรู้
ความสามารถ มิใช่ได้ตามปริญญา ซึ่ งจะทาให้สถาบันอาชีวศึกษาไปเน้นการสอนระดับปริญญาตรี
มากกว่าที่จะสอนวิชาชีพ
 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ควรร่วมกับ
สถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่ างประเทศ ในการกาหนดหลักสูตร คุณสมบัติของคนที่
ต้ อ งการ การอบรม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ฯลฯ โดยด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น
การกาหนดมาตรฐานควรเป็นแบบใด
 การขาดครูอาชีวศึกษา ปั ญหาเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ทาให้ไม่สามารถ
จ้างครูมาสอนได้ จะแก้ไขอย่ างไรทั้งในเชิงผ่อนผันและเชิงกฎหมาย ซึ่งต้องเขียนไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ มิฉะนั้นจะไม่มีการแก้ปัญหาการดาเนินการในเรื่องเหล่านี้ รวมกับการปรับภาพลักษณ์ของ
อาชีวศึกษา ทาให้เด็กอยากมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
๒. ควรนานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศไปแล้วมาใช้เป็นข้อมูล
ในการ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นที่จะใช้อีกเพียง ๓ ปี แต่ก็เป็น
ช่ว งที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นช่ว งที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานฝีมือ (Skilled Labour) ดังนั้น นโยบายเรื่องใดที่พร้อมจะปฏิบัติได้ก็ควรนามาปฏิบัติเลย
๓. ขณะนี้ความต้องการกาลังแรงงานช่างฝีมือสูงมาก แต่หน่วยงานทางการศึกษาไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ ภาคเอกชนจึงพยายามช่วยเหลือตนเองในรูปแบบต่างๆ เช่น ร่วมมือกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการนาเด็กต่างชาติมาฝึกอบรม หรือเปิดหลักสูตร ปวช. เอง ในลักษณะ
คล้ายกับโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ คือให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนมาเรียน แต่กระทรวงศึกษาธิการ
ก็มีกฎ ระเบียบมากในการเปิดหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี้ หลายประเทศได้ย้ายฐานการผลิตมาที่
ประเทศไทย เพราะฉะนั้ น ยิ่ งมีความต้องการกาลั งแรงงานมากขึ้น แผนการศึ กษาแห่ งชาติควรมี
แนวทางแก้ปัญหานี้
มติ
ที่ ป ระชุ ม ให้ น า (ร่ า ง) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
ไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข โดยขอให้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อคิ ด เห็ นของที่ ประชุ ม แล้ ว นาเสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการ
สภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาพิจารณา ก่อนนาเสนอสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อไป

๑๙
๔.๔ (ร่า ง) รายงานผลการดาเนินงานของกรรมการสภาการศึกษาและอนุกรรมการ
สภาการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาเค้าโครง
(ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานของกรรมการสภาการศึกษาและอนุกรรมการสภาการศึกษาของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ ๑ สารจากประธานกรรมการสภาการศึกษาและอนุกรรมการสภาการศึกษา ๑๒ คณะ
ตอนที่ ๒ ภารกิจและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ตอนที่ ๓ ภารกิจและผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ๑๒ คณะ
ตอนที่ ๔ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตอนที่ ๕ ภาคผนวก (คาสั่ง รูปภาพ ฯลฯ)
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๔)
มติ

ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) รายงานผลการด าเนิ น งานของกรรมการสภาการศึ ก ษาและ
อนุกรรมการสภาการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ : กาหนดการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๖
กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกาหนดการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่
๔/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นางสุชาดา ไชยรัตน์
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสุทธศรี วงษ์สมาน
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

