รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 1/2547
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2547 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต
สํานักงานเลขาธิการศึกษาแหงชาติ
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายอดิศัย โพธารามิก)
2. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมบัติ กลิ่นผา รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นางสาวมลิวัลย กุลละวณิชย ผูตรวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
4. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางดวงทิพย สุรินทาธิป ที่ปรึกษาดานตางประเทศ มาแทน)
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ ผูชวยปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
6. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายเรวัต คํานวนสิน
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก มาแทน)
7. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางสาวยุพา ประเสริฐยิ่ง
รักษาราชการแทนรองอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาแทน)
8. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
9. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวพวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการฯ มาแทน)
10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายไพบูลย เสียงกอง รองเลขาธิการฯ มาแทน)
11. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายนิยม ศรีวิเศษ รองเลขาธิการฯ มาแทน)
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12. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(ศาสตราจารย ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร)
13. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
(นายบุญยงค เวชมณีศรี รองเลขาธิการฯ มาแทน)
14. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(นางสาวสิรินธร พวงกนก
ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานการศึกษาและวัฒนธรรม มาแทน)
15. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายจักรพรรดิ วะทา)
16. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(นางเพชรา พิพัฒนสันติกุล รักษาการรองผูอํานวยการฯ)
17. พระราชเมธาภรณ
กรรมการ
18. พระราชครูวามเทพมุนี
กรรมการ
19. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
กรรมการ
20. นายมานะ
สุดสงวน
กรรมการ
21. นายนุชากร
มาศฉมาดล
กรรมการ
22. นายธนา
เบญจาทิกุล
กรรมการ
23. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
กรรมการ
24. นายวินัย
สะมะอุน
กรรมการ
25. นายพงษ
ตนานนท
กรรมการ
26. ผูชวยศาสตราจารย เลขา
ปยะอัจฉริยะ
กรรมการ
27. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
กรรมการ
28. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
กรรมการ
29. รองศาสตราจารย ชนะ
กสิภาร
กรรมการ
30. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
กรรมการ
31. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
กรรมการ
32. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
กรรมการ
33. ศาสตราจารย วิจิตร
ศรีสอาน
กรรมการ
34. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
กรรมการ
35. ภราดา วิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
กรรมการ

3
36. นายพิสิฐ
37. นายสมชัย
38. รองศาสตราจารย วิริยะ
39. ศาสตราจารย ยงยุทธ
40. นายพิสิษฐ
41. นายสุทธินันท
42. นายนิพนธ
43. ศาสตราจารย ชัยอนันต
44. นายมานิจ
45. นายกฤษณพงศ
46. นายอมเรศ
47. นายชิงชัย
48. นางจรวยพร
49. เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายรุง แกวแดง)

เจริญวงศ
กรรมการ
วุฑฒิปรีชา
กรรมการ
นามศิริพงศพันธุ
กรรมการ
ยุทธวงศ
กรรมการ
ณ พัทลุง
กรรมการ
ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการ
สุรพงษรักเจริญ
กรรมการ
สมุทวณิช
กรรมการ
สุขสมจิตร
กรรมการ
กีรติกร
กรรมการ
ศิลาออน
กรรมการ
หาญเจนลักษณ
กรรมการ
ธรณินทร
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่มาประชุมไมได
1. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
กรรมการ
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
3. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ
กรรมการ
4. นายประเวศ
พุมพวง
กรรมการ
5. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
กรรมการ
6. ศาสตราจารย วิรุณ
ตั้งเจริญ
กรรมการ
7. ศาสตราจารย เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
กรรมการ
8. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
กรรมการ
9. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
กรรมการ
10. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ
11. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
(นางสิริพร บุญญานันต)
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ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นางสิริกร มณีรินทร
2. นายปยะบุตร ชลวิจารณ
3. นายทศพร เสรีรักษ
4. นางสาวณหทัย ทิวไผงาม
5. นายชุมพล พรประภา
6. นายประถม สมัครพงค
7. นายศุภชัย ยุวถาวร
8. นางสาวบุญชู มั่งคั่ง
9. นายศานิตย นาคสุขศรี
10. นางสาวสุนันทา แสงทอง
11. นางอรทัย สิทธิสงวน
12. นางรัชนี ธงไชย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม เศรษฐพานิช
2. นายวิเชียร เกตุสิงห
3. นายอํารุง
จันทวานิช
4. นางรุงเรือง
สุขาภิรมย
5. นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ
6. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
7. นางสุทธศรี
วงษสมาน

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูอํานวยการศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎร
กรรมการสภาวิทยาชัยชุมชนสระแกว
อาจารย 2 ระดับ 7
รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนฯ สป. มท.
ประธานเครือขายการศึกษาทางเลือก

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
8. นางนิรมล
กิตติวิบูลย หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
9. นางอรุณี
สถานุพงษ นักวิชาการศึกษา 8
10. นางสาววรัยพร แสงนภาบวร นักวิชาการศึกษา 8 ว.
11. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย นักวิชาการศึกษา 8 ว.
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายรุง แกวแดง) ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวา ในชวงป 2547 มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เปนกรรมการโดยตําแหนงใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา รวม 6 ทาน คือ 1) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 2) ปลัดกระทรวงแรงงาน 3) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4) เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 6) ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2546
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2546 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ : มติคณะรัฐมนตรีเรื่องขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สกศ. (นางสุทธศรี
วงษสมาน) ไดนําเสนอที่มาและสาระสําคัญของขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาวา
ในชวงที่ นายปองพล อดิเรกสาร เปนรองนายกรัฐมนตรี ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
อํานวยการปฏิรูปการศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิรปู การศึกษา โดย นายปองพล อดิเรกสาร ทําหนาที่เปนประธาน
ตอมาเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรี นายจาตุรนต ฉายแสง เปนรองนายกรัฐมนตรี
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวได
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ศึกษา วิเคราะห และเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาใน
เรื่องตาง ๆ รวม 9 คณะ ไดแก 1) คณะทํางานดานการเงินเพื่ออุดมศึกษา 2) คณะทํางานดาน
การบริหารจัดการอุดมศึกษา 3)
คณะทํางานดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการ
อุดมศึกษา 4) คณะทํางานดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 5) คณะทํางานดาน
หลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) คณะทํางานดานการผลิตและการ
พัฒนาครู 7) คณะทํางานดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 8) คณะทํางาน
ดานการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชนในการจัดการศึกษา
และ 9) คณะทํางานดานอาชีวศึกษาและฝกอบรม
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คณะทํางานฯ จํานวน 8 คณะ ไดจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
และนําเสนอตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ จากนั้น ได
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 พิจารณาใหความ
เห็นชอบ ขอเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปอุดมศึกษา และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 พิจารณา
ใหความเห็นชอบ ขอเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนขั้น
พื้นฐาน การผลิตและพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การมีสวนรวม
ขององคกรตาง ๆ และการอาชีวศึกษาและฝกอบรม โดยในแตละยุทธศาสตรหลักจะ
ประกอบดวย ยุทธศาสตรยอย และยุทธศาสตรเรงดวนของทั้ง 8 เรื่อง อีกจํานวน 11 ขอ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 และ 2 ธันวาคม 2546
ไดมีมติใหความเห็นชอบขอเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาตามที่เสนอ และมอบหมายให
กระทรวงศึกษาธิการเรงรัดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและมาตรการดังกลาวใหบังเกิดผล
โดยเร็ว และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ๆ
หลั ง จากนั้ น สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด แ จ ง มติ ดั ง กล า วมายั ง
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายทศพร เสรีรักษ)
ไดสงเรื่องดังกลาวมาใหสํานักงานฯ พิจารณา
จากการวิ เ คราะห ใ นรายละเอี ย ด สํ า นั ก งานฯ พบว า ยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า ว
เกี่ยวของกับหนวยงานหลัก ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษา - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรจะเปนหนวยงานหลักที่จะดําเนินการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2) ยุทธศาสตรเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน – สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานหลัก
3) ยุทธศาสตรเรื่องการผลิตและพัฒนาครู – สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เปนหนวยงานหลัก
4) ยุทธศาสตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย – สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลัก
5) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา – ทุกองคหลักควรนําเรื่องนี้
ไปบูรณาการตามภารกิจ
6) ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาและฝกอบรม – สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลัก
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ยุทธศาสตรทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนี้ พบวา สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในทุกประเด็น
สําหรับคณะทํางานฯ อีก 1 คณะ คือ เรื่องกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ขณะนี้ได
ดําเนินการจัด ทําข อ เสนอยุท ธศาสตรเสร็ จเรี ยบร อ ยแลว
และผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 4 แลว อยูระหวางรอเสนอคณะรัฐมนตรี
สํานักงานฯ ขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ดังกลาว และใหองคกรหลักที่เกี่ยวของนํายุทธศาสตรและมาตรการไปดําเนินการใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ รวมทั้งนําเสนอสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
การพิจารณา
ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีขอสังเกต 2 ประการ กลาวคือ
ประการที่ 1 ในยุทธศาสตรและมาตรการที่นําเสนอนั้น ยังขาดยุทธศาสตรและ
มาตรการในการเตรียมความพรอมใหกับเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงชวงอายุ 4 ป เพื่อเขาสู
การศึกษาในระบบ ซึ่งเปนภารกิจที่หนวยงานทางการศึกษาจะตองรับผิดชอบ โดยในชวงที่
นายปองพล อดิเรกสาร เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาดูแลและกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องดังกลาว แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการดําเนินการในเรื่องนี้อยางไร
ประการที่ 2 ในยุทธศาสตรและมาตรการบางสวนที่ไดกําหนดใหเปนภารกิจ
ของครอบครัว พอแม ผูปกครอง จะตองดูแลเด็กในชวง 0-4 ป นั้น พบวา บางเรื่องเปนความ
รับผิดชอบหรือพันธกิจโดยตรงที่กระทรวงศึกษาธิการจะตองดูแล แตเนื่องจากยุทธศาสตรและ
มาตรการดังกลาวกําหนดไวไมชัดเจน เมื่อนําไปสูการปฏิบัติ อาจทําใหเรื่องเหลานี้ไมไดรับ
การเอาใจใสและนําไปดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการเทาที่ควร
ในเรื่องนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายไพบูลย เสียงกอง)
ไดชี้แจงวา การศึกษาปฐมวัยเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยเปนสวนตอของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความสําคัญและดูแล
รับผิดชอบการศึกษาในระดับนี้รวมอยูดวย
จากนั้น ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการศึกษา
ในระดับปฐมวัยมาก และมีนโยบายที่ปรับเปลี่ยนการใหเงินอุดหนุนแกผูเรียนโดยครอบคลุม
ถึงระดับนี้ดวย สําหรับขอเสนอยุทธศาสตรและมาตรการการปฏิรูปการศึกษาที่นําเสนอมานั้น
หากยังไมครอบคลุมถึงการศึกษาในระดับนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะรับไปดําเนินการปรับปรุง
ใหครอบคลุมและครบถวนตอไป
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ศาสตราจารยทักษิณา สวนานนท เสนอแนะวา องคประกอบของการศึกษา
จะตองมีทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา แตสําหรับขอเสนอยุทธศาสตร
และมาตรการการปฏิรูปการศึกษาที่นําเสนอ มีความเห็นวา นาจะยังขาดองคประกอบที่สําคัญ
คือ เรื่องจริยศึกษา ซึ่งสงผลใหการศึกษาในปจจุบันประสบปญหาเรื่องความประพฤติของ
นักเรียนคอนขางมาก
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีความคิดเห็นวา ควรปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร จาก เรื่องจริยธรรม มาเปน เรื่องสิทธิมนุษยชน จะเหมาะสมมากกวา เนื่องจาก
เรื่องสิทธิมนุษยชน จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูถึงคุณคาของความเปนมนุษย การทํากิจกรรม
รวมกัน ความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ฯลฯ ซึ่งจะเปนประโยชนและชวยลดปญหาอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไมถูกตองของเด็กและวัยรุนไดเปนอยางดี
นายอมเรศ ศิลาออน เสนอแนะวา เรื่องจริยธรรมมีความสําคัญมากกวาเรื่อง
สิทธิมนุษยชน เพราะผูที่มีจริยธรรมมักจะไมมีปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน เนื่องจากจะเขาใจถึง
ความถูกผิดของเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง
นอกจากนั้น ยังไดเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตรเรื่องการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
โดยขอใหกระทรวงศึกษาธิการเรงดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ปรากฏ ซึ่งกําหนดวา ใหมีการ
ประสานและพัฒนากําลังคนเพื่อใหมีกําลังคนในแตละกลุมอาชีพอยางเพียงพอ โดยเฉพาะกลุม
อาชีพที่รัฐบาลตั้งเปาหมายไว ไดแก เรื่องอาหาร การทองเที่ยว ยานยนต สิ่งทอ อัญมณี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับมาตรการสําคัญที่จะตองเรงดําเนินการเพื่อใหบังเกิดผลตามที่กําหนด
ไว คือ 1) การศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดสัดสวนการจัดการศึกษาสายสามัญกับสายวิชาชีพ 2) การ
ศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดสัดสวนของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
นอกจากการดําเนินการในเรื่องการผลิตกําลังคนแลว กระทรวงศึกษาธิการ
จะต อ งปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องพ อ แม ผู ป กครอง และผู เ รี ย น ให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
การศึก ษาในสายอาชี พ ดว ย เพราะป จจุ บั นกํ า ลัง คนในสายปฏิ บั ติ ก ารนี้ ยัง มี อ ยู น อ ยมาก
รวมทั้งหากไมเรงดําเนินการ ยุทธศาสตรการสรางคน 5 อาชีพ ที่รัฐบาลประกาศไวก็ยอม
เปนไปไมไดดวย
ประธานฯไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา
ในเรื่องการอาชีวศึกษาและฝกอบรมนี้
ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการศึกษาขอมูลของโรงเรียนอาชีวศึกษาทั้งของภาครัฐ
และเอกชน รวม 700 แหงวาแตละแหงมีจุดแข็งอยางไร ลําดับตอไปก็จะตองชี้แนะผูเรียนให
ไดวา เรียนอาชีวศึกษาแลว จะไดอะไรในอนาคต และไมมีปญหาในเรื่องอาชีพ โดยทั้งหมดนี้
จะต อ งเห็ น ภาพรวมได ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ แต ป ระเด็ น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ก าร
ดําเนินงานในเรื่องนี้ยังไมบรรลุผลสําเร็จ ก็คือ การขาดการบริหารจัดการที่ดี
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นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เสนอความคิดเห็น 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 ขอเสนอยุทธศาสตรและมาตรการการปฏิรูปการศึกษาที่นําเสนอ
มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห ป ระสบความสํ า เร็ จ โดยคณะกรรมการสภา
การศึกษาควรจะไดมีโอกาสพิจารณาในเรื่องนี้อยางรอบคอบ
ประการที่ 2 หัวใจที่สําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง แตสิ่งที่เปนปญหาหลัก คือ ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมของครูทั้ง 5 แสนคนใหสอนตามแนวทางการปฏิรูปได ซึ่งนาจะเปนเรื่องที่
ครูสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทจากคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ควรจะทราบวิธีการดังกลาวอยูแลวเปนอยางดี
ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ผูบริหาร
จํานวนมากไดใหความสนใจกับงานดานวิชาการและการเรียนการสอนคอนขางนอย แตใน
ปจจุบัน กฎหมายไดกําหนดใหโรงเรียนจะตองมีสถานะเปนนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ
จะเชื่อมั่นไดอยางไรวาผูบริหารเหลานี้จะสามารถกํากับดูแลงานวิชาการและการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้ น ในส ว นของครู ผู ส อน ปรากฏว า ครู ผู ส อนส ว นใหญ ต อ ง
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า เอกสารงานวิ ช าการเป น จํ า นวนมาก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เพื่ อ
ประกอบการประเมินเพื่อการเลื่อนระดับของผูบริหารจากครูใหญเปนอาจารยใหญ สงผลให
ครู ผู ส อนจํ า เป น จะต อ งใช เวลาสอนมาช วยจั ดทํ าเอกสารวิ ชาการ ซึ่ งขั ดกั บหลั กการปฏิ รู ป
การศึกษาที่ตองการใหครูผูสอนใชเวลาสวนใหญเพื่อการเรียนการสอนของผูเรียน
ดัง นั้ น หากตอ งการจะให การปฏิรูปการศึ กษาประสบผลสําเร็ จ สํ านักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ประเมินเพื่อเลื่อนระดับของครูและผูบริหาร โดยใชผลงานเชิงประจักษอยางแทจริง และลด
ผลงานประกอบที่จะตองจัดสงเปนเอกสารทางวิชาการลงใหมากที่สุด นาจะทําใหครูและผูบริหาร
ตางหันมาใหความสนใจและความสําคัญกับการเรียนการสอนของผูเรียนไดมากขึ้น
นางสาวจั นทรเพ็ญ แก วเชี ยงใต ให ขอมู ลเพิ่ มเติ มจากประสบการณ ในการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงของครูและผูบริหารวา ในสวนของผูบริหาร ยังคงใช
การประเมินผลงานจากแฟมเอกสารเปนหลัก ดังนั้น บางคนจึงมีเอกสารมากถึง 80 แฟม
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80 ขอ สงผลใหมีการยืมแฟม ยืมครู ผูเรียน และสิ่งแวดลอม
อื่น ๆ ไปประกอบการประเมิน
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ในสวนของครู ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินจาก การประเมินผล
งานวิจัยโดยใชเอกสารเปนหลัก มาเปน การประเมินผลงานเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากผูเรียน
หองเรียน แตเนื่องจากผูประเมินสวนหนึ่งเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเพื่อนครู ศึกษานิเทศก และ
ผูบริหาร ยังขาดความรูความเขาใจในวิธีการประเมินแบบใหม จึงยังคงใชแฟมเอกสารเปนหลัก
โดยไมไดพิจารณาผลงานของผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรูตามเจตนารมณที่กําหนด ใน
สวนของตัวครู ปรากฏวา ไมไดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เสนอไว ที่สําคัญ ครูยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลที่คาดหวัง จึงไมเคยนําผลที่คาดหวังมาใชในการวัดผลรายภาคดวย
ขอมูลดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็นวา จะตองเรงผลักดันกลไกขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป ทั้งหลักสูตร ผูบริหาร และตัวครูอีกมาก จึงจะทําใหการปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จ
ตามที่มุงหวังได
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นคือ
1. ควรเพิ่ มเติมยุทธศาสตรในเรื่องการพัฒนาผู บริหาร เพราะผูบริหาร
สถานศึกษามีความสําคัญมากในฐานะผูนําของการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ดังนั้น กลุม
บุคคลเหลานี้ควรจะตองมีแนวคิดที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งเขาใจงานทั้ง
ของโรงเรียนและชุมชนเปนอยางดี
2. ควรเรงปรับระบบการบริหาร โดยใหมีครูเพียงพอในทุกพื้นที่ สวนการพัฒนา
ครู ควรจะแตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน เฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรจะ
พัฒนาครูใหสามารถสอนไดหลายชั้น รวมทั้งสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีและเทคนิคใหม ๆ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ
ในประเด็นเหลานี้ ประธานฯ ไดกลาวเสริมวา ในเรื่องความเพียงพอของครู
นั้น กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการศึกษาขอมูลจํานวนครูเปนรายวิชา จําแนกตามรายโรง
ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะเริ่มจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกอน และขยายตอไปจน
ไดภาพรวมครบทั้งประเทศ
สําหรับการพัฒนาครู เห็นดวยที่จะตองเรงพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการที่จะดําเนินการในเรื่องนี้อยูแลว
นอกจากนั้น ยังเห็นดวยกับขอเสนอที่ควรจะตองพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
รวมไปถึงผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาดวย
นายวินัย สะมะอุน กลาววา โดยพื้นฐานของสังคมไทย แมวาจะประกอบดวย
บุคคลที่มีความแตกตางทั้งทางดานศาสนาและวัฒนธรรม แตไมเคยมีความขัดแยงเกิดขึ้น ดังนั้น
การดําเนินงานตาง ๆ ที่ผานมาจึงประสบความสําเร็จไดโดยงาย
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สํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร ป ฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ เ สนอมานี้ มี ค วามเห็ น ว า สามารถ
นําไปใชไดกับคนทุกศาสนา แตผูที่จะนําไปดําเนินการใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง
คือ ผูบริหารในระดับพื้นที่ ดวยเหตุนี้ จึงเห็นดวยกับขอเสนอแนะที่วา ควรมีการพัฒนา
ผูบริหารในระดับพื้นที่ ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการดําเนินงาน ซึ่งจะสงผลใหสามารถ
แกไขปญหาอื่น ๆ ใหหมดไปไดดวย
นายกฤษณพงศ กีรติกร เสนอความคิดเห็นใน 2 ประเด็น คือ
1. ยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู
นั้น สวนใหญยังขาดมิติในเรื่องการศึกษา ซึ่งจะทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืนและ
บรรลุเปาหมายไดในระยะยาว
2. ควรใหความสําคัญกับผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในลักษณะเดียวกับ
ผูวาราชการจังหวัด CEO โดยจะตองมีการนําเสนอแผนที่จะดําเนินการในชวง 1 ป 3 ป และ 5 ป
อยางชัดเจน รวมทั้งระบุถึงทรัพยากรที่จะนํามาใช และหากไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนด สามารถปรับเปลี่ยน/ใหออกได ซึ่งคาดวาจะเปนกลไกสําคัญที่ทําใหการปฏิรูป
การศึกษาเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
นายมานะ สุดสงวน เสนอแนะเพิ่ มเติ มเกี่ยวกั บยุทธศาสตรการผลิ ตและ
พัฒนาครู ดังนี้
1. คุรุสภาจะตองเรงดําเนินการยกระดับวิชาชีพครูใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการออกใบประกอบวิชาชีพใหแกครู เพื่อใหครูเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
2. ปรับยุทธศาสตรเพื่อจูงใจใหคนรุนใหมที่เปนคนเกงและดีเขามาเปนครู
เฉพาะอยางยิ่งในสวนของคาตอบแทน ใหชัดเจน คุมคา และไดประโยชนเพียงพอที่จะเขามา
ประกอบวิชาชีพนี้ไมนอยกวาวิชาชีพอื่น
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน เสนอแนะวา ยุทธศาสตรในเรื่องการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เป น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญมาก โดยกระทรวงศึกษาธิการจะตองดําเนินการรวมกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวของ
รวม 7 กระทรวง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดใหความสําคัญ และประสานงานกับรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ เพื่อใหยุทธศาสตรนี้บังเกิด
ผลอยางเปนรูปธรรมดวย
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นางมลิวัลย ธรรมแสง เสนอแนะวา ในยุทธศาสตรและมาตรการที่เสนอมานั้น
การศึกษาพิเศษไดปรากฏรวมอยูกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตในปจจุบัน การศึกษาสําหรับ
ผูพิการยังลาหลังอยูมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงควรใหความสําคัญกับการศึกษาสําหรับกลุม
ดังกลาวใหมากขึ้น อาทิ เรงรัดในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาพิเศษ เปนตน
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ เสนอความเห็นวา ภาคเอกชนยังมีบทบาทใน
ดานการจัดการศึกษานอยมาก ปญหาหลัก คือ นโยบายของรัฐยังไมเอื้อใหเอกชนเขามารวม
ลงทุนในการจัดการศึกษาอยางแทจริง ทั้งในเรื่องภาษี และการสงเสริมสนับสนุนในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยยังมีความแตกตางจากโรงเรียนของรัฐคอนขางมาก
อยางไรก็ตาม ในชวงระยะที่ผานมา มีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เชน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ซึ่งเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และประเทศญี่ปุน สวนในระดับโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งปรับเปลี่ยน
รูปแบบจากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาเปนองคการมหาชน และมีการกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
ดังนั้น จึงไดเสนอแนะวา กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายที่จะสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการศึ ก ษาให ม ากขึ้น และที่ สําคั ญ หากเปนความรวมมื อ
ระหวางภาครัฐและเอกชนได จะยิ่งเกิดประโยชนมากขึ้น
นายอําพล จินดาวัฒนะ เสนอแนะวา นอกจากการยุทธศาสตรพัฒนาเฉพาะ
กลุม คือ ครูและผูบริหารแลว ควรจะเพิ่มเติมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเรียนรูของ
บุคลากรทางดานการศึกษา โดยใชยุทธวิธีการพัฒนาระบบการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ
จริง ทั้งกลุมผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาตาง ๆ ชุมชน และประชาชน ตั้งแตระดับ
โรงเรียน เขตพื้นที่ก ารศึกษา จนถึ งระดั บ/ประเภทการศึกษาตาง ๆ ซึ่งจะทํ าใหเกิ ด องค
ความรู และเกิดการเรียนรูรวมกันเปนอยางมาก
นายพิ สิ ษ ฐ ณ พั ท ลุ ง เสนอแนะให เ พิ่ ม เติ ม ยุ ท ธศาสตร ใ นเรื่ อ ง การอยู
รวมกันในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชี วิตที่ดี รวมทั้งยุทธศาสตรในเรื่อ ง
สิ่งแวดลอม
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มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ งข อ เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการรับที่จะไปเพิ่มเติมมาตรการและกลยุทธเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติที่กําลังดําเนินการอยูในประเด็นซึ่งเปนขอเสนอแนะจากกรรมการ เชน เรื่องจริยธรรม
การพัฒนาผูบริหารทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบการเรียนรูของบุคลากรดานการศึกษา ฯลฯ
เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา ประธานฯ จึงไดขอใหกรรมการทุกทาน
ได พิ จ ารณายุ ท ธศาสตร แ ละมาตรการเหล า นี้ โ ดยละเอี ย ดอี ก ครั้ ง หนึ่ ง หากมี ข อ คิ ด เห็ น /
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหสงมาที่เลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมและจัดประชุมพิจารณา
เรื่องนี้เปนการเฉพาะอีกครั้งหนึ่งตอไป
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา กระบวนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษา :
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายรุง แกวแดง) ได
รายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2546 วันจันทรที่
27 ตุลาคม 2546 ซึ่งที่ประชุมมีมติใหตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ในรูปแบบของ
คณะอนุกรรมการถาวร (Standing Committee) รวม 5 คณะ
เมื่อทางสํานักงานฯไดปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มี
ความเห็นวา การแตงตั้งคณะอนุกรรมการถาวรจะเปนการเพิ่มขั้นตอนการดําเนินงานใหมาก
ขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหการดําเนินงานลาชาไดและไดเสนอแนะใหแตงตั้งในรูปคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) เฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปน จะเปนการเหมาะสม
มากกวา
สํานักงานฯจึงขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนวา 1) ควรแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ในรูปคณะอนุกรรมการถาวร (Standing Committee) ตามมติ
เดิม หรือ 2) แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) เฉพาะเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปน
การพิจารณา
ประธานฯ ได ใ ห ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ว า สาเหตุ ที่ ไ ม ต อ งการให แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ในลักษณะของคณะอนุกรรมการถาวร เพราะไมตองการให
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คณะอนุกรรมการชุดดังกลาวเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาการศึกษา โดยทุกเรื่อง
จะตองผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ กอน จึงจะเสนอใหสภาการศึกษาพิจารณาได
ซึ่ ง จะส ง ผลให ง านล า ช า แต ห ากคณะกรรมการสภาการศึ ก ษาเห็ น ควรให มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการถาวร ก็ควรจะปรับขอบเขตของภารกิจ/อํานาจหนาที่ในการดําเนินงานให
เหมาะสม โดยไมใชการทําหนาที่แทนคณะกรรมการสภาการศึกษาทั้งหมด
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ มีความเห็นวา หากมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษา ในลักษณะคณะอนุกรรมการถาวร จะมีความซ้ําซอนกับการดําเนินงานของ
สภาการศึกษา รวมทั้งบางเรื่องที่มีความสําคัญมาก เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลับไมไดรับ
ความสําคัญเทาที่ควร โดยไปแฝงอยูในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่ง
เทานั้น
ส ว นคณะ อนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ เห็ น ด วยที่ ค วรจะมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการในรูปแบบนี้ เพื่อทําหนาที่ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัยในเรื่องที่สภา
การศึกษามอบหมาย และนําผลมาเสนอในชวงระยะเวลาที่กําหนด
นายทองอยู แกวไทรฮะ เสนอแนะวา สภาการศึกษาควรมีคณะอนุกรรมการ
ผสมผสานกันทั้ง 2 รูปแบบ จะทําใหการทํางานของสภาการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจาก บางเรื่อง/ประเด็นจําเปนตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกลุมมารวมกันคิดและกลั่นกรอง
กอนที่จะเสนอสภาการศึกษาพิจารณา ซึ่งควรเปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการถาวร แตบาง
เรื่องที่เปนประเด็นเรงดวน ก็อาจมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดําเนินการได
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 2 รูปแบบ
กล า วคื อ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษา ซึ่ ง เป น คณะอนุ ก รรมการถาวร (Standing
Committee) และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) ในเรื่อง/ประเด็นที่มีความ
จําเปน โดยใหไปดํ าเนินการปรับแกขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการถาวรให
เหมาะสม
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร
ชุมชนและองคกรเอกชน ในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. ….
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน สกศ. (นางนงราม เศรษฐพานิช) นําเสนอ
ความเปนมาและสาระสําคัญของรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรชุมชนและองค กรเอกชน ในรู ปแบบศูนยการเรี ยน ซึ่ง สื บเนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และ มาตรา 18 (3) กําหนดใหองคกรชุมชนและ
องคกรเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน โดยใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับสภาพการจัดการศึกษาขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในปจจุบัน
จากการวิจัยในโครงการวิจัยการศึ กษาทางเลือ กของสํานัก งานกองทุ นสนับสนุ นการวิจัย
ปรากฏวา มีองคกรชุมชนและองคกรเอกชนที่จัดการศึกษา ประมาณ 70 แหง และ 33 แหง
ตามลําดับ แตการจัดการศึกษาขององคกรเหลานี้ยังไมไดรับการรับรองทางกฎหมาย
สํานักงานฯ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้น ประกอบดวย ผูแทนทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทํา
สาระหลักและยกรางกฎกระทรวงฉบับดังกลาว และเมื่อดําเนินแลวเสร็จ ไดจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของและปรับแกรางกฎกระทรวงใหมีความสมบูรณชัดเจนยิ่งขึ้น
สําหรับสาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฉบับนี้ ไดแก
1. ความหมายขององคกรชุมชน และองคกรเอกชนที่จัดการศึกษา โดยองคกร
ชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน รวมกันดําเนินงานในลักษณะองคกร
ซึ่งมีระเบียบแบบแผนตามสมควร จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชน ไม
แสวงหากําไร และมีที่ตั้งอยูในภูมิลําเนาเดียวกันกับศูนยการเรียนที่จะจัดตั้ง
สวน องคกรเอกชน หมายถึง สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือเปนสวนงานหรือโครงการในองคกรนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน ไมแสวงหากําไร และมีที่ตั้งหรือมีสวนงานรับผิดชอบ
อยูในภูมิลําเนาเดียวกันกับศูนยการเรียนที่จะจัดตั้ง
2. หลักการในการจัดการศึกษา จะตองเปนการจัดการศึกษาโดยไมแสวงหาผล
กําไร และมุงการเรียนรูจากสถานที่จริงจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้การจัด
การศึ ก ษาในรู ป แบบศู น ย ก ารเรี ย นดั ง กล า ว จะได รั บ การสนั บ สนุ น ด า นวิ ช าการและเงิ น
อุดหนุนจากรัฐตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งจะตองรายงานผลการดําเนินงานและปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยใหชุมชนมีสวนรวม
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3. การขอจัดตั้งศูนยการเรียน ใหยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีหลักฐานประกอบ คือ แผนงาน/โครงการ สถานที่จัดตั้งศูนยการ
เรียน วัตถุประสงค รูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการศูนยการเรียน โดยผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผู
พิจารณาการขอจดทะเบียน
4. การบริหารจัดการ ใหมีคณะกรรมการศูนยการเรียน ประกอบดวย ผูแทน
องคกรที่เปนผูจัดศูนยการเรียน ผูแทนผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิ โดยรายละเอียดตาง ๆ
เกี่ ย วกั บ จํ า นวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารสรรหา การเลื อ กประธานและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของศูนยการเรียน
5. การจัดกระบวนการเรียนรู สามารถจัดไดทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจุดมุงหมายของการเรียนรูตอง
สอดคลองกับกฎหมายการศึกษาแหงชาติ นอกจากนั้น การจัดการศึกษาในระบบ ใหใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาจปรับตามจุดเนนของสาระการเรียนรูที่ศูนยการเรียนพัฒนาขึ้น
รวมทั้ ง อาจจั ด การศึ ก ษาร ว มกั บ โรงเรี ย นหรื อ ศู น ย ก ารเรี ย น โดยมี ข อ ตกลงร ว มกั น และ
สามารถถายโอนผลการเรียนซึ่งกันและกันได
สําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา ศูนยการเรียนตองวัดและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับหลักการและเกณฑการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปรับใชมาตรฐานการเรียนรูไดตามความเหมาะสม และศูนยการเรียน
จะต อ งส ง ผู เ รี ย นเข า รั บ การวั ด และประเมิ น ผลระดั บ ชาติ ตามระยะเวลาและเงื่ อ นไขที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยในกรณีที่จัดการเรียนรูรวมกับสถานศึกษาหรือศูนยการ
เรียนอื่นก็ใหมีการวัดและประเมินผลรวมกัน
6. การเลิกศูนยการเรียน สามารถยกเลิกไดโดยศูนยการเรียนเองเปนผูขอยกเลิก
หรือศูนยการเรียนไมสามารถดําเนินการติดตอกันเปนเวลา 2 ป หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่
มีมติใหเลิก เนื่องจากไมมีคุณภาพ ขัดตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเมื่อเลิกศูนยการเรียนแลว ผูขอจดทะเบียนและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตองรวมกันจัดหาศูนยการเรียนหรือสถานศึกษาใหผูเรียน รวมทั้งจะตอง
คืนงบประมาณ เงินอุดหนุน และเงินอื่น ๆ ที่ไดรับจากรัฐ ตามที่กฎหมายกําหนดดวย
เมื่อวิเคราะหถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา
รางกฎกระทรวงดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตรเรื่องการสรางความเสมอภาคและเพิ่ม
โอกาสในการเขารับการศึกษา
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สํานักงานฯจึงขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบสาระ
ของรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชนและองคกร
เอกชน ในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. …. และใหสํานักงานฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
การพิจารณา
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต มีขอสังเกตวา ตามมาตรา 12 และ มาตรา 18 (3)
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหตองมีการจัดทํากฎกระทรวงวา
ด ว ยสิ ท ธิ ก ารจั ด การศึ ก ษาขององค ก รต า ง ๆ ทางสั ง คมอี ก หลายฉบั บ ซึ่ ง อาจจะทํ า ให
ผูปฏิบัติเกิดความสับสน เปนไปไดหรือไมที่จะบูรณาการความคิดและเชื่อมโยงใหเกิดภาพรวม
ของการดําเนินงานในเรื่องนี้อยางสมบูรณ
นอกจากนี้ ในสวนของสาระสําคัญของรางกฎกระทรวง ซึ่งระบุวา ศูนยการเรียน
จะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกนั้น การประกันคุณภาพภายนอกของศูนยการเรียนก็ควรเปนบทบาทหนาที่
ของสํานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เชนเดียวกับ
สถานศึกษาทั่วไปดวย แตสิ่งที่เปนปญหา คือ ไดมีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของศูนยการเรียนเหลานี้ไวหรือไม อยางไร
นามอมเรศ ศิลาออน ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของรางกฎกระทรวงฉบับ
นี้วา เกิดขึ้นจากกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตองการแกไขปญหาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของคนงาน ซึ่งในปจจุบันคนไทยยังมีระดับการศึกษาเฉลี่ยเพียง 7 ป ขณะที่สิงคโปร และ
มาเลเซีย มีระดับการศึกษาเฉลี่ยถึง 12 ป แตเนื่องจากมีปญหาในแงกฎหมาย จึงไดดําเนินการ
ยกรางกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้น เพื่อมุงแกไขปญหาดังกลาวมากกวาตองการจัดการศึกษาเพื่อ
แสวงหาผลกําไร
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เสนอแนะวา ควรมีการเพิ่มเติมสาระสําคัญเรื่อง
การประเมินผลศูนยการเรียน ไวในรางกฎกระทรวงดวย เพราะการที่กําหนดใหคณะกรรมการ
เขตพื้ น ที่ มี ม ติ ใ ห เ ลิ ก ศู น ย ก ารเรี ย น เนื่ อ งจากไม มี คุ ณ ภาพ หรื อ ขั ด ต อ วั ต ถุ ป ระสงค
คณะกรรมการเขตพื้นที่จะตองมีการประเมินผลเปนประจําทุกป เพื่อใหมีขอมูลที่ชัดเจนวา ศูนย
การเรียนเหลานั้นไมมีคุณภาพ หรือดําเนินการขัดตอวัตถุประสงคจริง
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ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ เห็นดวยกับขอเสนอแนะของนายชิงชัย ใน
เรื่อง การประเมินผลศูนยการเรียน เพื่อใหมีขอมูลที่ชัดเจนที่ระบุวา ศูนยการเรียนเหลานั้น
ไมมีคุณภาพหรือดําเนินการขัดกับวัตถุประสงค
นอกจากนั้น ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงคพิเศษของศูนย
การเรียนที่ตองการใหผูเรียนมีความคิดและความเชื่อในเรื่องตาง ๆ วา จะตองมีการพิจารณา
อยางละเอียดรอบคอบมากนอยเพียงใด
ในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ที่ปรึกษาดานนโยบาย
และแผน สกศ. (นางนงราม เศรษฐพานิช) ไดชี้แจงวา ศูนยการเรียนจะตองไดรับการ
ประเมินคุณภาพเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบสถานศึกษา กลาวคือ จะตองมีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเขาไปดูแลวา การดําเนินงาน
ของศูนยการเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคและมาตรฐานหรือไม สวนการประเมินภายนอก
เปนหนาที่ของ สมศ. ที่จะตองดําเนินงาน ซึ่งในตางประเทศ อาทิ ประเทศนิวซีแลนด จะมี
การประเมินศูนยการเรียนที่จัดโดยครอบครัวและองคกรทางสังคมตาง ๆ สําหรับงบประมาณ
ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลวาจะใหการสนับสนุนมากนอยเพียงใด
สวนในเรื่องของการจัดการศึกษา ศูนยการเรียนขององคกรชุมชนและองคกร
เอกชนแตละแหงตางก็มีวัตถุประสงคและจุดเนนที่แตกตางกัน การดําเนินงานจึงมีความยืดหยุน
และใชกระบวนการมีสวนรวม ดานการเรียนการสอน จะใชประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในแตละ
พื้นที่ (problem based) มากกวาใชเนื้อหา (content based) เปนหลัก ลักษณะการเรียนการสอน
จึ ง เป น การผสมผสานการแก ป ญ หาในชุ ม ชนมากกว า เน น เรื่ อ งการแข ง ขั น โดยจะมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง กันและกัน เนนคํ าถามจากผูเรียนมากกวาคําตอบ ซึ่ งสิ่งเหลานี้จะ
แตกตางไปจากการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
นางรัชนี ธงไชย ประธานเครือขายการศึกษาทางเลือก และคณะทํางานใน
การยกรางกฎกระทรวง ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา การศึกษาทางเลือก หรือการศึกษาที่จัดโดย
องคกรทางสังคมตาง ๆ เกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาจุดออนทางการศึกษา โดยการนําปญหาของ
ชุมชนขึ้นมาเปนหลัก จากนั้ นก็จัดใหมีกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวางผู เรียน
บุคลากรทางการศึกษา พอแม ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ นําไปสูการปฏิบัติ และประเมินผล
อยางตอเนื่อง จนสามารถแกไขปญหาในแตละเรื่องไดบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งการจัดกระบวนการ
เรียนรูดังกลาวสงผลใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของเกิดการคิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาเปน
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ดังนั้น การจัดการศึกษาตามแนวนี้จึงมีการประเมินผลการเรียนรูอยูตลอดเวลา
หากจะตองมีการประเมินผลศูนยที่จัดการเรียนรู ก็จะตองเปนการประเมินผลแบบมีสวนรวม
และมีความยืดหยุน เพราะการจัดการศึกษามีความแตกตางจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ปจจุบันองคกรชุมชนที่จัดการศึกษาตามแนวทางที่ปรากฏในรางกฎกระทรวง
ฉบับนี้ ไดแก กลุมสัจจะออมทรัพย กลุมฮักเมืองนาน กลุมจังหวัดสงขลา เปนตน โดยมี
หลายกลุมที่นําเรื่องศาสนาเขามาบูรณาการ เชน เรื่องความซื่อสัตย เปนตน
ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช สนับสนุนการดําเนินงานในเรื่องนี้ โดยมี
ขอสังเกตในเรื่องการใหการอุดหนุนจากรัฐวา เนื่องจากองคกรชุมชนมีความหมายที่คอนขาง
กวาง ซึ่งอาจเปนชองทางใหมีผูนําไปใชประโยชนในทางที่ผิดได เชนเดียวกับกรณีของการตั้ง
พรรคการเมืองเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดเงื่อนไขขององคกรชุมชนและ
องคกรเอกชนที่จะไดรับเงินอุดหนุน ลดหยอน หรือยกเวนภาษีจากรัฐไวใหชัดเจน กลาวคือ
จะตองเปนองคกรที่จัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียนมาแลวอยางนอย 3-4 ป โดยมีผล
การจัดการศึกษาที่ดี และเปนที่ยอมรับของชุมชน
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เห็นดวยกับขอสังเกตของ
ศาสตราจารยชัยอนันต ในเรื่องการใหเงินอุดหนุนแกศูนยการเรียนที่จัดการศึกษาไดดี โดย
จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนที่ชัดเจน เพราะองคกรชุมชนและ
องคกรเอกชนเหลานี้จะชวยจัดการศึกษาใหกับกลุมผูดอยโอกาส และกลุมเสี่ยงตาง ๆ ทําให
กลุมบุคคลเหลานี้มีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น
นายอําพล จินดาวัฒนะ สนับสนุนการจัดทํารางกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจาก
สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษา ที่ระบุวา การศึกษาเพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อการศึกษา
รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง
นอกจากนั้น
ยังเห็นดวยกับขอเสนอของศาสตราจารยชัยอนันตที่ใหระบุ
เงื่อนไขการใหเงินอุดหนุนแกองคกรชุมชนและองคกรเอกชนไวในกฎกระทรวง รวมทั้งมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรสนับสนุนใหเกิดกระบวนการดําเนินงานรวมกันเปนเครือขาย เพื่อ
เรียนรูและพัฒนาสิ่งที่ดําเนินการใหดีขึ้น ซึ่งจะเปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคกร
ชุมชนในการจัดการศึกษาโดยมาตรการทางสังคม ควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายดวย
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นายวินัย สะมะอุน สนับสนุนการจัดทํารางกฎกระทรวงฉบับนี้เชนกัน รวมทั้งมี
ความเห็นวา จะเปนผลดีตอโรงเรียนปอเนาะ ที่จะใชรางกฎกระทรวงนี้เปนฐานในการจัด
การศึกษา
นายสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ มีขอเสนอแนะวา การจัดกระบวนการเรียนรู ของ
องคกรชุมชนที่จัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียนในปจจุบัน ไดดําเนินการมากกวาที่ระบุ
ไวในหลักสูตร และมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่แตกตางจากการศึกษาในระบบทั่วไป ดังนั้น
เขตพื้นที่จึงไมสามารถที่จะดําเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาได แนวทางที่ถูกตองคือควร
ใชรูปแบบที่แตกตางจากหลักการและเกณฑการวัดและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูของศูนยการเรียน เพื่อใหเปนการจัด
การศึกษาทางเลือกที่แทจริงดวย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายไพบูลย เสียงกอง) มี
ขอสังเกต 2 ประการ คือ
1) การใหศูนยการเรียนใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
รวมทั้งการวัดและประเมินผล ตองสอดคลองกับหลักการและเกณฑการวัดและประเมินผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสงผูเรียนเขารับการวัดและประเมินผลระดับชาติ ตาม
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ถือเปนการกําหนดใหศูนยการเรียนจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบโรงเรียน มากกวาที่จะเปนการจัดการศึกษาทางเลือกตาม
เจตนารมณ
2) ในเรื่องการยกเลิกศูนยการเรียน ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่
พิจารณา แตถามีการอุทธรณใหสงมาที่สวนกลาง คือ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะ
เปนขั้นตอนที่ทําใหการดําเนินงานยุงยาก ควรจะปรับใหการพิจารณาสิ้นสุดที่ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใหมีกระบวนการพิจารณา 2 ระดับ เพื่อความถูกตองและยุติธรรม คือ ระดับ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามลําดับ
นายจักรพรรดิ วะทา มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูจัดกระบวนการ
เรียนรูและวัดประเมินผลไวใหชัดเจน เพื่อประโยชนในดานคุณภาพของการจัดการศึกษา
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มติ
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน ในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. …. โดยได
มอบหมายใหคณะทํางานที่ยกรางกฎกระทรวงฉบับนี้นําขอสังเกต/ขอเสนอแนะของที่ประชุม
ไปดําเนินการปรับแกสาระสําคัญ เพื่อใหรางกฎกระทรวงฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และ
สอดคลองกับเจตนารมณของการจัดการศึกษาทางเลือก ซึ่งไดแก เรื่องการกําหนดเงื่อนไขการให
เงินอุดหนุน การจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดประเมินผล รวมทั้งการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูจัดกระบวนการเรียนรูในศูนยการเรียน การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียน
และการพิจารณายกเลิกศูนยการเรียน และใหนํากลับมาเสนอสภาการศึกษาในการประชุมครั้ง
ตอไป
5.2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแกว ขอโอนศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎร
ไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแกว
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ขอถอนเรื่องดังกลาว เนื่องจากเกิด
ความสับสนในการดําเนินการ เพราะเรื่องดังกลาวเปนบทบาทหนาที่โดยตรงของกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนที่จะตองพิจารณาใหความเห็น
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวลลิตา ยุวนากร
ผูบันทึกการประชุม

นางสิริพร บุญญานันต
รองเลขาธิการและผูชวยเลขานุการสภาการศึกษา
ตรวจรายงานการประชุม

