รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 2/2546
วันจันทรที่ 27 ตุลาคม 2546 เวลา 10.00 น.
ณ หองปรินซ 3 โรงแรมปรินซพาเลช
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายปองพล อดิเรกสาร)
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
(นางสาวศรีวัลย สังขรอด นักวิชาการแรงงาน 7 ว. มาแทน)
7. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นายธงชัย รักปทุม
รักษาการอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาแทน)
8. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(นายมนูญ อรามรัตน ผูตรวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
9. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวพวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการฯ มาแทน)
11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายไพบูลย เสียงกอง รองเลขาธิการฯ มาแทน)
12. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายนิยม ศรีวิเศษ รองเลขาธิการฯ มาแทน)

13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ศาสตราจารย ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร)
14. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นายเชาว อรรถมานะ รองผูอํานวยการฯ มาแทน)
15. เลขาธิการคุรุสภา
(นายจักรพรรดิ วะทา)
16. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(ศาสตราจารย สมหวัง พิธิยานุวัฒน)
17. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
18. พระราชครูวามเทพมุนี
19. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
20. นายมานะ
สุดสงวน
21. นายประเวศ
พุมพวง
22. นายธนา
เบญจาทิกุล
23. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
24. นายวินัย
สะมะอุน
25. ผูชวยศาสตราจารย เลขา
ปยะอัจฉริยะ
26. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
27. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
28. รองศาสตราจารย ชนะ
กสิภาร
29. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
30. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
31. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
32. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
33. ศาสตราจารย วิจิตร
ศรีสอาน
34. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
35. ภราดา วิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
36. ศาสตราจารย วิรุณ
ตั้งเจริญ
37. นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
38. ศาสตราจารย เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
39. รองศาสตราจารย วิริยะ
นามศิริพงศพันธุ
40. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
41. ศาสตราจารย ยงยุทธ
ยุทธวงศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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42. นายมนู
43. นายพิสิษฐ
44. นายสุทธินันท
45. ศาสตราจารย ชัยอนันต
46. นายมานิจ
47. นายกฤษณพงศ
48. นายอมเรศ
49. นางจรวยพร
50. เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายรุง แกวแดง)
51. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสิริพร บุญญานันต)

อรดีดลเชษฐ
ณ พัทลุง
ปรัชญพฤทธิ์
สมุทวณิช
สุขสมจิตร
กีรติกร
ศิลาออน
ธรณินทร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการที่มาประชุมไมได
1. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
2. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. นายนุชากร
มาศฉมาดล
4. นายพงษ
ตนานนท
5. นายพิสิฐ
เจริญวงศ
6. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
7. นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
8. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ
9. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
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ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นางสิริกร
มณีรินทร
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
2. พล.อ.อ.เสริมยุทธ บุญศิริยะ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3. พล.ร.อ.สุชาติ กลศาสตรเสนี ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นางธนิดา ขุนนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
5. นายประทีป เชิดธรณินทร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
6. นางศศิพัฒน เศวตวัฒนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
7. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
8. รองศาสตราจารย นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

9. ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
10. นางปราณี พรรณวิเชียร
รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
11. นายสมภพ เพชรรัตน
ผูชวยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
12. นางนิตยาภรณ ภูมิรัตน
ผูอํานวยการสวนศักยภาพคน สศช.
13. นางสาวนิติยา หลานไทย
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว. สป. ศธ.
สิทธิสงวน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนฯ สป. มท.
14. นางอรทัย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม
เศรษฐพานิช ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
2. นายวิเชียร
เกตุสิงห
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3. นายอํารุง
จันทวานิช รองเลขาธิการสภาการศึกษา
4. นายชินภัทร
ภูมิรัตน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
5. นายนพพร
สุวรรณรุจิ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
6. นางสุรางค
โพธิ์พฤกษาวงศ ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
7. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
8. นางนิรมล
กิตติวิบูลย หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
10. นางสาวเฉลิม รอดรักวงศไท รักษาการผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
11. นางอรุณี
สถานุพงษ นักวิชาการศึกษา 8
12. นายถวัลย
มาศจรัส
นักวิชาการศึกษา 8
13. นางสุทธศรี
วงษสมาน นักวิชาการศึกษา 8 ว.
14. นางอุมาพร
หลอสมฤดี นักวิชาการศึกษา 8 ว.
15. นางทิพยสดุ า สุเมธเสนีย นักวิชาการศึกษา 8 ว.
16. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย นักวิชาการศึกษา 8 ว.
17. นางอัมพร พงษกงั สนานันท นักวิชาการศึกษา 8
18. นายกิตติรัตน มังคละคีรี นักวิชาการศึกษา 8
19. นางสาวสมรัชนีกร อองเอิบ นักวิชาการศึกษา 8 ว.
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายปองพล อดิเรกสาร) ได
แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมีการประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ เพื่อพิจารณาราง พ.ร.บ.
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. …. และราง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. ซึ่งจะตองไปชี้แจงรายละเอียดของกฎหมายดังกลาวตอที่ประชุม
เมื่อถึงวาระ จึงไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิกา(นางสิริกร มณีรินทร)
ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาการศึกษาแทน
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2546
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2546 โดยขอใหแกไขคํานําหนาชื่อ
จาก ศาสตราจารยอําพล จินดาวัฒนะ เปน นายอําพล จินดาวัฒนะ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กระบวนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการฯ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายรุง แกวแดง)
ไดนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
ที่สําคัญ 2ประการ คือ 1) เพื่อวางระบบการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสภาการศึกษา
และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2) เพื่อใหกรรมการสภาการศึกษาไดมีสวนรวม
รับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอแนวทางการดําเนินงานตามภารกิจ
ของสภาการศึกษา
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่เสนอ มีจํานวนทั้งสิ้น 13 คณะ ประกอบดวย
คณะที่ 1 ดานแผนการศึกษาแหงชาติ ซึ่งถือวาเปนภารกิจหลักของสภา
การศึกษา โดยจะมีหนาที่ใหขอเสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตรการบริหารและการนํา
แผนการศึกษาสูความสําเร็จในการปฏิบัติ บริหารและอํานวยการใหมีการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร รวมทั้งพิจารณากําหนดระบบและวิธีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
คณะที่ 2 ดานระบบการศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมสาระสําคัญตามหมวด 3 ของ
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ โดยมีหนาที่พิจารณาจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนเพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการศึกษา เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพเชิงนโยบาย
คณะที่ 3 ดานบริหารการศึกษา ทําหนาที่ใหขอเสนอแนะนโยบายการบริหาร
การศึกษาทั้งของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน รวมทั้งการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด
คณะที่ 4 ดานทรัพยากรทางการศึกษา ทําหนาที่พิจารณาและใหขอเสนอแนะ
ดานทรัพยากร รวมทั้งเสนอประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายในภาพรวม เชน เรื่องการ
อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป เปนตน
คณะที่ 5 ดานการศึกษาเอกชนและองคกรทางสังคมอื่น ซึ่งจะเปนการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน รวมทั้งการจัดการศึกษาขององคกรทางสังคมอื่นตาม

มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ โดยมีหนาที่ในการกําหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา การสงเสริมการนํานโยบาย/แผนสูการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุมดังกลาว
คณะที่ 6 ดานมาตรฐานการศึกษาและวิถีการเรียนรู ทําหนาที่ในการพิจารณา
จัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานหลักที่จําเปนตอการพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง
ประสานการจัดทํามาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
คณะที่ 7 ดานพัฒนาการจัดการเรียนรู ทําหนาที่พิจารณาจัดทําขอเสนอ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการเรียนรู รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู เปน
หลัก
คณะที่ 8 ดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ทําหนาที่พิจารณา
จัดทําขอเสนอนโยบายการจัดตั้งและจัดทํามาตรฐานแหลงเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งกําหนด
แนวทางการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งใน
สวนของการปฏิบัติยังดําเนินการไปไดนอยมาก จึงเปนคณะอนุกรรมการฯที่มีบทบาทและ
ความสําคัญยิ่ง
คณะที่ 9 ดานการสงเสริมและพัฒนาเครือขายการเรียนรู ทําหนาที่ในการ
พิจารณาจัดทํานโยบายสงเสริมและพัฒนาเครือขายการเรียนรู รวมทั้งประสาน สงเสริม และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขาย
คณะที่ 10 ดานการวิจัยการศึกษา ทําหนาที่พิจารณาจัดทําขอเสนอนโยบายดาน
การวิจัยการศึกษา รวมทั้งขอเสนอเพื่อการวางแผนและมาตรฐานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
คณะที่ 11 ดานประเมินผลการศึกษา ทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดและพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายการศึกษา นโยบายดานการ
เรียนรู แผนการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรทางการศึกษา
คณะที่ 12 ดานกฎหมายการศึกษา ทําหนาที่เสนอความเห็นหรือคําแนะนําใน
เรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา
คณะที่ 13 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ทําหนาที่
พิจารณาจัดทําขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมหมวด 9 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ทั้งหมด
สําหรับองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ แตละชุด จะมีจํานวนประมาณ
13-15 คน ประกอบดวย 1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ
โดยเฉพาะ เปนประธาน 2) กรรมการโดยตําแหนงที่เกี่ยวของ และผูบริหารระดับสูงของ

สกศ. เปนรองประธาน 3) กรรมการสภาการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยงาน
จํานวนประมาณ 7-9 คน เปนอนุกรรมการ โดยมีขาราชการ สกศ. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ขอเสนอเพื่อพิจารณา คือ 1) ใหความเห็นชอบการดําเนินงานในรูป
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา และ 2) ใหความเห็นเกี่ยวกับจํานวน บทบาทหนาที่
และองคประกอบของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
การพิจารณา
ประธานฯ ไดตั้งขอสังเกตวา กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา สามารถมีผูแทนไดหรือไม และจะตองเปนผูแทนในระดับใด
ในเรื่องนี้ กรรมการและเลขานุการฯ (นายรุง แกวแดง) ไดชี้แจงวา กรรมการ
โดยตําแหนงสามารถมีผูแทนได ซึ่งควรจะเปนระดับรอง เพื่อใหสามารถตัดสินใจและนําไป
เชื่อมโยงกับภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบได สวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนการแตงตั้งโดย
ตัวบุคคล ไมสามารถมีผูแทนได
จากนั้น ศาสตราจารย ชัยอนันต สมุทวณิช ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับจํานวน
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา โดยในชวงแรกเห็นวา คณะอนุกรรมการฯ ควรมีจํานวน
ประมาณ 4 ชุด ประกอบดวย
กลุมที่ 1 ดานแผนการศึกษาแหงชาติ ดานระบบการศึกษา ดานการบริหาร
การศึกษา ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานการศึกษาเอกชนและองคกรทางสังคมอื่น
ดานพัฒนาการจัดการเรียนรู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
กลุมที่ 2 ดานมาตรฐานการศึกษาและวิถีการเรียนรู และดานประเมินผล
การศึกษา
กลุมที่ 3 ดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต และการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายการเรียนรู
กลุมที่ 4 ดานกฎหมายการศึกษา
สําหรับแนวคิดที่เสนอใหมีการรวมดานทรัพยากรทางการศึกษา และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเขาดวยกันนั้น ศ.ดร.ชัยอนันต ไดกลาว
วา ไมควรแยกเรื่องทรัพยากรออกจากดานระบบการศึกษา เนื่องจากทรัพยากรเปนเครื่องมือ
ของระบบ หากแยกออกจากกัน จะทําใหการกําหนดแผนและการวางแผนการศึกษาเกิดการ
แยกสวน สวนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เปนเรื่องที่ตองไป
เชื่อมโยงกับทุกเรื่อง เชนเดียวกับเรื่องการวิจัย โดยในปจจุบันเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศฯได

มีการวางระบบไวเรียบรอยแลว หนาที่ของคณะอนุกรรมการฯจึงเปนเพียงการพิจารณา
นโยบาย หรือกลั่นกรองเรื่องที่จะนําเสนอสภาการศึกษาเทานั้น
นอกจากนั้น ยังไดนําเสนอแนวคิดในการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของไทย
ใหประสบผลสําเร็จ โดยพิจารณาจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในตางประเทศวา จะตองมี
การดําเนินการดังนี้ 1) กําหนดเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาใหชัดเจน ซึ่งถาหากผล
การดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย จะตองมีการวิจัยและประเมินวา เกิดจากสาเหตุใด
โดยสวนใหญจะเปนการจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาดําเนินการ 2) มีการประเมินวา
การวางแผน/บริหารจัดการในลักษณะไตรภาคี คือ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ
องคกรหลักในสวนกลาง ชวยใหการปฏิรูปการศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดมากนอย
เพียงใด 3) มีการประเมินในระดับชาติวา ครูผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมหรือไม และตองการการฝกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องใด 4) กําหนดสาระ และ
benchmark ของแตละเรื่องที่ตองการจะดําเนินการ
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา ใหขอเสนอแนะใน 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เห็นควรใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯแตละชุด ทําหนาที่
พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอสภาการศึกษา เชนเดียวกับคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี มากกวาจะเปนการพิจารณาจัดทําขอเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตร รวมทั้งบริหารและอํานวยการ ตามที่เสนอ
ประเด็นที่ 2 เห็นดวยกับ ศ.ชัยอนันต ที่กลาววา จํานวนคณะอนุกรรมการฯมี
มากเกินไป
ควรลดจํานวนลงเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
นอกจากนั้นควรมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาดําเนินงานเฉพาะ
เรื่อง/ประเด็นดวย
นอกจากนั้น ยังไดเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา โดยจะตองประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
1. วางแผนการดําเนินงาน โดยจะตองครอบคลุมทุกเรื่องที่กําหนดให
2. นําไปสูการปฏิบัติ โดยจะตองมีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงานของทุกเรื่องเหลานั้น
3. ประเมินผล ทุกเรื่องที่ดําเนินการ
นายอมเรศ ศิลาออน ใหขอเสนอแนะวา จํานวนคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ควรพิจารณาจากประเด็นปญหาของระบบการศึกษาไทย ซึ่งไมควรมีเกิน 4-5 คณะ เชน

เรื่องครู เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน โดยแนวคิดจาก
คณะอนุกรรมการฯเหลานี้นาจะทําใหหนวยปฏิบัตินําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดงายขึ้น
สําหรับหลักการของการกําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการนั้น ควรคํานึงถึง
วัตถุประสงค/ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการเปนหลัก แลวจึงจัดโครงสรางของคณะอนุกรรมการฯ
ขึ้นมารองรับ ซึ่งแนวการจัดโครงสรางสวนหนึ่งอาจมาจากปญหาของระบบการศึกษาที่เปนอยู
ในปจจุบัน รวมทั้งในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯดังกลาวจะตองมีมิติที่ครอบคลุมถึงเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวย ทั้งในสวนของครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
หนวยงาน เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม ซึ่งจะสงผลใหการปฏิรูป
การศึกษาประสบผลสําเร็จและเปนไปอยางยั่งยืน
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา เสนอแนะใหมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. แยกดานทรัพยากรทางการศึกษา และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา ออกมาเปนคณะอนุกรรมการฯอีกกลุมหนึ่ง เนื่องจากมีเรื่อง/ประเด็น
ใหมที่ตองคิดและดําเนินการคอนขางมาก
2. รวมดานพัฒนาการจัดการเรียนรู ดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
ตลอดชีวิต และดานการสงเสริมและพัฒนาเครือขายการเรียนรู เขาดวยกัน
สวนคณะอนุกรรมการฯดานมาตรฐานการศึกษาและวิถีการเรียนรู และดาน
ประเมินผลการศึกษา เห็นดวยกับขอเสนอของ ศ.ดร.ชัยอนันต ที่ควรจะรวมกัน สวนเรื่อง
การวิจัย ควรบูรณาการอยูในกระบวนการทํางานของทุกคณะ
นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ เห็นดวยกับการปรับคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาลงเหลือเพียง 4-6 ชุด รวมทั้งเห็นดวยกับขอเสนอแนะของ ศ. ชัยอนันต ที่จัดใหมี
คณะอนุกรรมการดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต และการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายการเรียนรู และคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการศึกษาและวิถีการเรียนรู และ
การประเมินผลการศึกษา โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา ในคณะอนุกรรมการดานมาตรฐาน
การศึกษาฯ นั้น ควรจะรวมดานวิจัยไวในกลุมนี้ดวย
สวนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู มี
ความเห็นวา ควรจะแยกเปนกลุมเฉพาะอีกกลุมหนึ่ง เนื่องจากเปนปจจัยที่สําคัญทั้งในเรื่อง
ของการศึกษาและการเรียนรูของทั้งสังคม รวมทั้งควรจะมีคณะอนุกรรมการฯที่ดูแลในเรื่องที่
เกี่ยวกับครูดวย

นายมนู อรดีดลเชษฐ เสนอแนะวา ควรแยกเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา เปนเอกเทศ เนื่องจาก แนวโนมในอนาคตเรื่องนี้จะเปนเรื่องใหญ ที่
จะตองรองรับการดําเนินงานของทุกกลุม แตถาทําใหจํานวนคณะอนุกรรมการฯมากเกินไป
อาจรวมไวในกลุมการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต และการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายก็ได
นายวิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน เสนอแนะวา เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษานั้น
ควรพิจารณาภาพรวมทั้งระบบและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
เพื่อใหคนไทยทุกคนสามารถเรียนรูจากสื่อทุกรูปแบบ โดยไมจํากัดเวลา ซึ่งหากรัฐมี
งบประมาณสนับสนุนอยางเต็มที่ จะสงเสริมใหประเทศไทยมีความเจริญกาวหนามากขึ้น
นางดวงทิพย สุรินทาธิป ใหขอมูลตอที่ประชุมวา e-education นับเปน
สวนที่มีความสําคัญมากในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ดังนั้นจึงเห็น
ดวยที่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการฯดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เปนคณะอนุกรรมการเฉพาะ ถามีจํานวนคณะอนุกรรมการไมมากเกินไป ซึ่งจะชวยสงเสริม
และสนับสนุนให e-education ประสบผลสําเร็จมากขึ้น
ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ เสนอแนะวา สภาการศึกษาควรดูแล
รับผิดชอบเฉพาะนโยบายหลักทางการศึกษา และเรื่อง/ประเด็นที่มีความสําคัญเทานั้น โดย
สนับสนุนแนวคิดของทานอมเรศที่วา ควรใชประเด็นปญหาสําคัญทางการศึกษาของไทยเปน
หลักในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ซึ่งประเด็นปญหาดังกลาวอาจมาจากความเห็นของ
รัฐมนตรี หรือใหผูที่เกี่ยวของเปนผูกําหนด
เมื่อไดประเด็นปญหาแลว จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษา
วิเคราะห และกลั่นกรอง เพื่อใหเกิดความชัดเจน หลังจากนั้นจึงเสนอใหผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
รวมกันพิจารณา รวมทั้งใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมสัมมนา ซึ่งจะทําให
ประเด็นปญหาดังกลาวไดรับการกลั่นกรองและบูรณาการทางความคิดอยางครบถวน
สําหรับผูที่เขารวมเปนอนุกรรมการ ใหพิจารณาจากประสบการณ ความสามารถ
และความสนใจ โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่เปน mobile unit ซึ่งจะทําใหเกิดความ
คลองตัว และสามารถพิจารณากลั่นกรองงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในเรื่องนี้ กรรมการและเลขานุการ (นายรุง แกวแดง) ชี้แจงวา คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาที่เสนอขอจัดตั้งนี้
ถือเปนคณะอนุกรรมการถาวร
(Standing
Committee) ซึ่งจะทําหนาที่พิจารณา กลั่นกรอง และเสนอแนะนโยบายและแผนที่เปน

เรื่องหลัก สวนเรื่องที่เปนประเด็นปญหาทางการศึกษา หลังจากที่ไดดําเนินการวิจัยและ
ประเมินผลแลว จะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (Adhoc))ขึ้นมาดําเนินการ
เปนเรื่อง ๆ ไป โดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่และระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อนํามา
เสนอสภาการศึกษาพิจารณาตอไป
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เสนอแนะวา สภาการศึกษา จะตอง
ทําหนาที่ในการวางแผนภาพรวมใหครอบคลุมทุกเรื่อง เพื่อใหองคกรหลักที่ทําหนาที่ปฏิบัติ
รับไปดําเนินการตอ ดังนั้น ในเบื้องตนจึงควรรวมกันกําหนดกลุม/ดานทั้งหมดที่จะตองดูแล
รับผิดชอบเพื่อใหเกิดนโยบายและแผนที่ครอบคลุมทุกเรื่องดังกลาว
สําหรับในรายละเอียด มีความเห็นวา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา ควรจะรวมกับดานการสงเสริมเครือขายและพัฒนาการเรียนรู เพื่อใหมีจุดเนน
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางนโยบาย/แผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู ซึ่งยังเปนจุดออนของระบบ
การศึกษาไทย และไมเห็นดวยที่จะแยกออกเปนกลุมเฉพาะ
นอกจากนั้น ยังไดสนับสนุนแนวคิดของทานอมเรศ และ นายเกรียงศักดิ์ ที่
เสนอแนะวา จะตองมีการหยิบยกประเด็นสําคัญมาพิจารณา ซึ่งในกรณีนี้ หากเปนเรื่อง
เรงดวน จะตองมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดําเนินการเปนการเฉพาะตอไป
ศาสตราจารย สมหวัง พิธิยานุวัฒน มีความเห็นวา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา เปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรู รวมทั้งการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขาย จึงไมควรแยกออกมาเปนกลุมเฉพาะ
สวนดานวิจัยการศึกษานั้น ควรแยกออกเปนกลุมเฉพาะ เนื่องจากการวิจัย
การศึกษาในทุกระดับตองการการสนับสนุนในดานนโยบายและแผนเปนอยางมาก โดยจะตอง
เปดโอกาสใหคณะกรรมการจากชุดตาง ๆ เขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดการประสานงาน
นายทองอยู แกวไทรฮะ เสนอแนะวา การแบงคณะอนุกรรมการออกเปน
กลุมยอย เพื่อใหมีขนาดเล็กและสะดวกในการทํางาน
ซึ่งจะทําใหสามารถพิจารณา
กลั่นกรองและนําเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของสภาการศึกษาไดมากขึ้น รวมทั้งสงผลให
การประชุมสภาการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายจักรพรรดิ วะทา เสนอแนะวา ควรพิจารณาบทบาทหนาที่ของสภา
การศึกษาเปนองคประกอบรวมดวย โดยประเด็นหลักที่เห็นวาจะตองมีการจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบาย ไดแก เรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งปจจุบันยังมีปญหาคอนขางมาก รองลงมา คือ
เรื่องการจัดการเรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตลอดชีวิต

สวนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรื่องการวิจัย นับเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การจัดทําขอเสนอนโยบายดังกลาว ควรจะตองบูรณาการอยูทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู
นางจรวยพร ธรณินทร มีความเห็นวา ควรจะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ถาวร (Standing Committee) ตามบทบาทหนาที่ของสภาการศึกษาที่ปรากฏใน
กฎกระทรวง จํานวน 6 คณะ ไดแก 1) แผนการศึกษาแหงชาติ 2) มาตรฐานการศึกษา 3)
วิจัยและพัฒนาเครือขายการเรียนรู 4) ประเมินผลการจัดการศึกษา 5) กฎหมาย
การศึกษา และ 6) เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
สวนการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ โดยพิจารณาจากประเด็นปญหา
หลักของการศึกษานั้น เสนอแนะวา ควรจะมีการดําเนินการในเรื่องดังนี้ 1) ความสําเร็จ
ของการปฏิรูปการศึกษา 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู 3) การบริหารของ
โรงเรียนนิติบุคคล 4) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ศาสตราจารย วิจิตร ศรีสอาน เห็นชอบกับขอเสนอที่ใหมีคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา เนื่องจาก สภาการศึกษามีขนาดใหญ หากพิจารณาทุกเรื่อง โดยไมมี
คณะอนุกรรมการฯชวยกลั่นกรอง จะตองใชเวลาคอนขางมาก
สําหรับจํานวนคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา ไมควรมีจํานวนมาก โดย
จะตองคํานึงถึงหลักการที่วา ถามีจํานวนมากเกินไป อาจไมกอใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยง
ในเชิงบูรณาการ แตถามีจํานวนนอยเกินไป ก็อาจไมครอบคลุมถึงภารกิจทั้งหมด ซึ่งภารกิจ
ของสภาการศึกษาในฐานะองคกรเชิงนโยบาย ไมวาจะพิจารณาจากวัตถุประสงค หรือ
ผลผลิตก็ตาม ควรจะมีคณะอนุกรรมการฯดังนี้ 1) ดานนโยบายและแผน ซึ่งเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญมากที่สุด โดยจะตองดําเนินการจัดทํา ติดตาม และเสนอแนะนโยบายและ
แผนการศึกษา อันเปนทิศทางหลักในภาพรวม 2) ดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ซึ่งจะตองมีหนวยงานกลางกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ และทําหนาที่กํากับ
ติดตาม เพื่อระบุวาประเทศไทยอยูในลําดับใดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก 3) ดาน
การกระจายอํานาจและทรัพยากร ซึ่งเปนเรื่องที่ประเทศไทยจะตองดําเนินการอยางจริงจัง โดย
มีหนวยงานที่ทําหนาที่วิเคราะหในเชิงลึก เพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ และใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 4) ดานกฎหมายการศึกษา ซึ่งจะตองมีหนวยงานกลางทํา
หนาที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 5) ดานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ซึ่งจะตองแสดง
วาผลของการจัดการศึกษาเปนไปตามเปาหมาย และ benchmark ที่กําหนดไวมากนอย

เพียงใด 6) ดานสถิติการศึกษา โดยเปนหนวยงานกลางในการเก็บรวบรวม วิเคราะห และ
นําเสนอไดอยางถูกตอง และทันกาล
สําหรับเรื่องครู หรือเรื่องเทคโนโลยี ปจจุบันมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ในเรื่องเหลานี้อยูแลว สภาการศึกษาจึงจะทําหนาที่ไดเพียงการกําหนดนโยบาย/แผนเพื่อการ
สงเสริมสนับสนุนในประเด็นที่เปนปญหาเทานั้น
ในเรื่องสถิติและขอมูลทางการศึกษานี้ ประธานฯ (รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ นางสิริกร มณีรินทร) ไดชี้แจงวา กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา โดยคณะ
กรรมการฯชุดดังกลาวไดมีการประชุมอยางไมเปนทางการไปลวงหนาแลว คาดวาขอมูลที่
เกี่ยวกับเด็กจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2546 สวนที่จะตองดําเนินการเปนลําดับตอไป คือ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุน จึงมีความเห็นวา สภาการศึกษาอาจไมจําเปนตองมี
คณะอนุกรรมการฯในเรื่องนี้
นอกจากนั้น ยังไดเสนอวา ควรจะเพิ่มเติมเรื่องการวิจัยไวในกลุม 5 เปน
การวิจัย ติดตาม และประเมินผลดวย
มติ
1. ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เพื่อทําหนาที่
พิจารณา กลั่นกรอง รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายและแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ การประเมินผลการ
จัดการศึกษา ตลอดจนการใหความเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่
เกี่ยวกับการศึกษา อันเปนภารกิจหลักของสภาการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. ดานจํานวนคณะอนุกรรมการฯ
ที่ประชุมเห็นชอบใหมีคณะอนุกรรมการฯ
จํานวนทั้งสิ้น 5 คณะ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของสภาการศึกษา ไดแก 1) ดาน
นโยบายและแผน 2) ดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ดานการกระจายอํานาจและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 4) ดานกฎหมายการศึกษา 5) ดานการวิจัย ติดตาม และ
ประเมินผล
สําหรับองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯแตละคณะ จะมีจํานวนประมาณ
13-15 คน ประกอบดวย
ประธาน ไดแก กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานนั้น
โดยเฉพาะ

รองประธาน ไดแก 1) กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
ผูแทน และ 2) ผูบริหารระดับสูงของ สกศ. ที่รับผิดชอบในดานดังกลาว
อนุกรรมการ จํานวน 7-9 คน มาจาก 1) กรรมการสภาการศึกษา 2)
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ 3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ไดแก ขาราชการ สกศ. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
สวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฯชุดตาง ๆ นั้น ที่ประชุมเห็นชอบให สก
ศ. พิจารณาจากประวัติ ผลงาน และประสบการณของกรรมการ รวมทั้งปรึกษาหารือกับ
กรรมการสภาการศึกษาแตละทานในรายละเอียดตอไป
ทั้งนี้ อาจแตงตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจ /วิสามัญดานอื่น ๆ เพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสม
3.2 รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ….
กรรมการและเลขานุการ (นายรุง แกวแดง) ไดชี้แจงความเปนมาใหที่ประชุม
ทราบวา คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ในการประชุมเมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2546 มีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใหรวมกลุมวิทยาเขตในแตละภูมิภาค
จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย รวม 9 แหง และแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยใหรับประเด็น
อภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปประกอบการพิจารณาดวย
จากนั้น คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 ไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว และมีมติสงรางพระราชบัญญัติและหลักการเพิ่มเติมให
คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาทบทวนรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดเชิญผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของตามมติ
คณะรัฐมนตรีและผูทรงคุณวุฒิมารวมประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ซึ่งที่
ประชุมไดมีมติให นายกฤษณพงศ กีรติกร กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา เปน
ประธานคณะทํางานดําเนินการยกรางประเด็นขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณา
หลังจากนั้น นายกฤษณพงศ กีรติกร ไดสรุปสาระสําคัญของประเด็นการ
วิเคราะห ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไดมีการยกระดับและเปลี่ยนจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษามากวา 20 ป โดยเนนการผลิตวิศวกรที่ปฏิบัติงานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งวิศวกรเหลานี้เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
นอกจากนั้นยังไดผลิตครูเทคนิคศึกษาใหวิทยาลัยอาชีวศึกษา และเปนครูสอนในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Professional Trainer) เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาทั้งสามแหง สวนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเมื่อเปลี่ยนจากวิทยาลัยชางกลปทุมวัน ก็
มีพัฒนาการคลายกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แตชวงเวลาสั้นกวา
ประเด็นที่ 2 ทั้งสองสถาบันรับนักศึกษาจากผูที่จบการศึกษาสายอาชีวศึกษา
เขาศึกษาตอ เพื่อใหไดวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ซึ่งแตกตางจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ทําให
ผูจบการศึกษาจากสถาบันทั้งสองกลุมสามารถปฏิบัติไดจริง รวมทั้งเปดโอกาสใหพัฒนา
ชางเทคนิคจํานวนหนึ่งที่มีความสามารถขึ้นไปเปนวิศวกรที่ปฏิบัติไดจริงและเปนครูเทคนิค
ทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาไมจําเปนตองเปดการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ประเด็นที่ 3 จากการยกระดับสถาบันราชภัฏ 41 แหง เปนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จะทําใหมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประมาณ 150
แหง ในจํานวนนี้มีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียง 5 แหง คือ
มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาทั้งสามแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางทั้ง 5 แหง จะเพิ่มการผลิตกําลังคนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดอีก แตจะนอยกวาความตองการกําลังคนดานนี้ในอนาคตอีกมาก ดังนั้น
การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อีก 1 แหง จะเพิ่มจํานวนมหาวิทยาลัย/สถาบันเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน 15 แหง ซึ่งก็ยังนอย หากจะเพิ่มกําลังคนดานดังกลาวควร
จะตองสอดคลองกับทิศทาง/เปาหมายการผลิตกําลังคนที่ตองการ
ประเด็นที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 35 วิทยาเขต มีการกระจายตัวทีด่ ี
ตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ และไดเปดสอนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีระดับ
ตรงกับความตองการกําลังคนของประเทศ โดยรัฐไดลงทุนอุปกรณการเรียนการสอนไวเปน
จํานวนคอนขางมาก รวมทั้งมีอาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณจํานวนมาก ดังนั้น ถา
เปลี่ยนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางนาจะทําไดเร็ว มีคุณภาพ
ลงทุนนอย และกระจายโอกาสไดทั่วประเทศ
ขอเสนอเพื่อพิจารณา คือ
1. เห็นสมควรใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มี
ฐานะเปนสถาบันการศึกษาภายใตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเขมแข็ง ทั้งนี้จะตองระบุใหทั้ง 2 สถาบันเปดรับ
ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาบางสวนตอไป เพื่อพัฒนาชางเทคนิคที่มีความสามารถเปนวิศวกรที่
ปฏิบัติงานไดจริง และเปนครูเทคนิคศึกษา
2. เห็นดวยในหลักการที่ใหรวมกลุมวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ในแตละภูมิภาค จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย 9 แหง และแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล
โดยไมเพิ่มสาขาวิชาและขอจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 5 ป รวมทั้งใหนํา
หลั ก การกลางที่ ใ ช กั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ มาปรั บ ใช กั บ ร า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
1) เนื่องจากเปนการยกฐานะสถาบันที่มีอยูเดิม ควรเนนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการลงทุนกอสรางอาคารสถานที่ที่ตองใช
งบประมาณจํานวนมาก รวมทั้งเนนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาดานคุณภาพ และ
การมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น
2) ควรมีการประเมินการดําเนินงานทั้ง 9 สถาบันภายหลังจาก 5 ป
กอนที่จะมีการขยายการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงศักยภาพความพรอม การพัฒนาคุณภาพ
ความซ้ําซอนกับสถาบันของรัฐและเอกชน
3) ควรปรับปรุงองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย วิธีการไดมาซึ่ง
ผูบริหารระดับสูง และกรรมการสรรหาใหสอดคลองกับหลักการกลาง
4) ควรกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติทั้ง 2 สถาบัน เพื่อใหโอกาส
แกผูสําเร็จสายอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอในสัดสวนที่เหมาะสม และใหความรวมมือชวยเหลือ
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพแกสถาบันอาชีวศึกษาอยางเปนรูปธรรม
การพิจารณา
รองศาสตราจารย ชนะ กสิภาร สนับสนุนขอเสนอของคณะทํางานฯที่
เห็นสมควรใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เปน
สถาบันการศึกษาภายใตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเขมแข็ง รวมทั้งเปนที่รองรับผูจบอาชีวศึกษาตอไป
สวนสถาบันอาชีวศึกษา เสนอแนะวา ควรเนนการพัฒนากําลังคนในดาน
ชางฝมือและชางเทคนิคที่มีคุณภาพ อยางไรก็ตาม ควรมีชองทางที่เปดโอกาสใหสถาบัน
อาชีวศึกษาสามารถเปดสอนระดับปริญญาตรีเฉพาะสาขาเทคโนโลยีได
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เสนอแนะวา เพื่อใหสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเห็นควร

ใหตัดคําวา สังคมศาสตร ในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ….
ออก แตเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอสาขาที่เปดสอนอยูแลว จึงมีความเห็นวา ควรใชคําวา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ซึ่ง การบริหารจัดการ จะหมายรวมถึงสาขา
บัญชี การบริหาร การเงิน ได โดยใหระบุหลักการดังกลาวไวในตัวกฎหมายดวย
ศาสตราจารย วิจิตร ศรีสอาน เห็นดวยกับขอเสนอของคณะทํางานฯ รวมทั้ง
เสนอแนะวา ควรมีการระบุหลักการเรื่องการใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันจะตองรับผูจบอาชีวศึกษาเปนหลักเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ทั้งใน
เชิงกฎหมายและนโยบาย เพื่อมิใหสถาบันเหลานี้แปรเปลี่ยนเจตนารมณเปนการรับผูจบ ม.ปลาย
สายสามัญ แทนผูจบอาชีวศึกษา รวมทั้งมิใหสถาบันอาชีวศึกษาแกปญหาดวยการเปดสอน
ระดับปริญญาตรีเอง ซึ่งไดมีการแกไขวัตถุประสงคในรางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน พ.ศ. …. แลว
สําหรับเรื่องสังกัด ตามโครงสรางใหมจะเปนการรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดไว
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น จึงเห็นควรใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดวย โดย
เหตุผลที่ไมควรอยูกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามขอสังเกตของ ครม.
เนื่องจากไมเห็นดวยที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมาดูแลการศึกษาในระดับปริญญาโท
และเอก ขณะที่กฎหมายของสถาบันเหลานี้ไดเปดโอกาสใหสามารถเปดสอนไดถึงระดับ
ปริญญาเอก
สวนขอเสนอแนะของ รศ.วิริยะ ที่ตองการใหตัดคําวา สังคมศาสตร ออกจาก
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. …. นั้น เห็นดวยอยางยิ่ง เพื่อมิให
สถาบันเหลานี้ถูกแรงผลักดันจากคณาจารยใหเปดสอนสายสังคมศาสตรในอนาคต ประกอบ
กับคําวาเทคโนโลยีมีความหมายกวาง และครอบคลุมถึงสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยไม
จําเปนตองใชคําวา สังคมศาสตร
นอกจากนั้น ยังไดมอบหมายใหฝายเลขานุการระมัดระวังเรื่องการใชถอยคําให
เหมาะสม เชน ขอเสนอที่ระบุวา ควรเปดรับผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาบางสวน ใหปรับแก
เปน ควรเปดรับผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเปนหลัก เชนที่ไดกลาวไวแลวขางตน และที่ระบุ
วา เพื่อเปดโอกาสใหพัฒนาชางเทคนิคที่มีความสามารถเปนวิศวกรที่ปฏิบัติไดจริง ควรใชคํา
วา นักเทคโนโลยี มากกวา เนื่องจากหลายสาขาของเทคโนโลยีมิใชเพียงวิศวกรเทานั้น
ในเรื่องนี้ ประธานฯไดกลาวสนับสนุน รวมทั้งมอบหมายใหฝายเลขานุการ
พิจารณาเพิ่มเติมถึงเรื่องการเปดสอนระดับปริญญาโท-เอก จะตองคํานึงถึงเรื่องความพรอม
และความจําเปนของแตละสาขา ในรางพระราชบัญญัติของทั้ง 2 สถาบันดวย

นายอําพล จินดาวัฒนะ เห็นดวยกับการใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับผูสําเร็จอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญา รวมทั้งเห็นดวย
กับขอสังเกตของ ศ.วิจิตร ที่วา สถาบันเหลานี้ควรรับผูสําเร็จอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอเปนหลัก
โดยมิใชรับเฉพาะผูสําเร็จอาชีวศึกษาบางสวน หรือในสัดสวนที่เหมาะสม ตามที่ปรากฏในเอกสาร
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายเชาว อรรถมานะ) มีขอสังเกตวา
การปรับสถานภาพของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันดังกลาว จะ
ทําใหรัฐบาลมีภาระดานงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 50.6 ลานบาท เฉพาะในสวนของเงิน
ประจําตําแหนง โดยไมรวมภาระอื่น ๆ เชน รถประจําตําแหนง การกอสรางอาคารสถานที่
ครุภัณฑ ฯลฯ ดังนั้นจึงเห็นดวยกับขอเสนอของคณะทํางานฯ ที่ไมควรเพิ่มเรื่องการลงทุน
กอสรางในระยะแรก รวมทั้งสถาบันจะตองชวยสนับสนุนรายไดบางสวนในการดําเนินการ
ดานอื่น ๆ ที่จะตองเพิ่มขึ้นดวย
นอกจากนั้น ในสวนของคณาจารย ทั้ง 2 สถาบันจะตองเรงรัดใหเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว
รวมทั้งจะตองเรงรัดเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนดวย เพื่อใหทัดเทียมกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
สวนขอสังเกตของคณะทํางานฯที่ระบุวา เนื่องจากเปนการรวมหรือยกฐานะจาก
สถาบันที่มีอยูเดิม จึงควรเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลวอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
โดยไมควรมีการลงทุนกอสรางอาคารสถานที่ที่ตองใชงบประมาณของรัฐจํานวนมาก แตเนน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทองถิ่น นั้น ควรเพิ่มเติมสาระสําคัญวา สถาบันเองก็ควรจะมีบทบาทและสวนรวม
เชนเดียวกับชุมชนและทองถิ่นดวย
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาววา ไมขัดของที่จะมีการยกระดับสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขึ้นเปนมหาวิทยาลัย แตมีขอสังเกตวา ใน
ปจจุบันประเทศไทยมีความตองการผูสําเร็จอาชีวศึกษา สายชางเทคนิค หรือตองการนัก
เทคโนโลยีระดับสูงมากนอยเพียงใด เนื่องจากการยกฐานะสถาบันทั้ง 2 แหง จะเปนชอง
ทางการพัฒนากําลังคนที่มีความรูดานเทคโนโลยีในระดับสูงมากขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดชองวาง
การขาดแคลนบุคลากรระดับชางเทคนิคได
ถาไมมีสถาบันการศึกษาที่มารองรับการผลิต
บุคลากรระดับนี้ทดแทน ในสภาวะที่ประเทศไทยยังตองการชางเทคนิคอีกเปนจํานวนมาก
นอกจากนั้น ในสวนของคณาจารย ทั้ง 2 สถาบันจะตองมีจํานวนอาจารยใน
ระดับปริญญาเอกมากเพียงพอที่จะสอนในระดับตอยอดไปสูการวิจัยและพัฒนาดวย
อยางไรก็ตาม ไดเสนอแนวคิดวา การพิจารณาในเรื่องนี้ควรจะคํานึงถึงทั้ง
ความตองการของประเทศ บทบาทของสถาบัน ฯลฯ ใหครบวงจร ซึ่งถาพิจารณาแลวเห็นวา

สถาบันดังกลาวมีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับสูงและมีผลงานวิจัยมากเพียงพอ ประกอบกับ
ประเทศไทยมีความตองการกําลังคนในระดับสูงมากขึ้น แตมหาวิทยาลัย/สถาบันเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะผลิตไดยังมีอยูเพียง 5 แหง ก็เห็นควรที่จะยกระดับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 2 แหงขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง โดยจะตองหา
สถาบันการศึกษามาผลิตบุคลากรระดับชางเทคนิคทดแทน แตถาพิจารณาเห็นวา สถาบันทั้ง
2 แหง มีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิตบุคลากรจนเปนที่ยอมรับ สมควรผลิตบุคลากรในระดับ
นี้ใหกับประเทศตอไป
อาจยกระดับมหาวิทยาลัย/สถาบันเหลานี้เพียงบางแหงขึ้นเปน
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และใหสวนที่เหลือผลิตบุคลากรระดับชางเทคนิคตอไป
ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ ไดใหขอเสนอแนะเชิงหลักการวา ในการยกระดับ
สถาบันการศึกษาขึ้นเปนมหาวิทยาลัยใหมควรจะตองมีการสรางระบบเครือขาย โดยใหทาง
มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เขมแข็งอยูแลวในปจจุบันเขาไปชวยเปนพี่เลี้ยง ทั้งในสวนของการ
สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาองคกร การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
นายวิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน เห็นดวยกับขอเสนอที่วา ควรมีการวางแผนการผลิต
กําลังคนใหชัดเจนวา ตองการบุคลากรระดับใด และปริมาณมากนอยเพียงใด หากสถาบันอาชีวศึกษาตาง ๆ ขอยกระดับขึ้นเปนมหาวิทยาลัย ตอไปสถาบันใดจะทําหนาที่ผลิตบุคลากร
ระดับชางเทคนิคใหกับประเทศ
นอกจากนั้น ในสวนของขอเสนอที่ระบุวา ใหเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลว
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมควรมีการลงทุนกอสรางอาคารสถานที่ที่ตองใช
งบประมาณของรัฐจํานวนมาก แตใหเนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาดาน
คุณภาพ และการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น มีความเห็นวา เปนไปไดยาก เพราะการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพดี จําเปนตองมีการลงทุนคอนขางสูง เพื่อใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน
เหลานี้สามารถพัฒนาตนเองไดเทียบเทากับมหาวิทยาลัยระดับโลก
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เห็นดวยกับการใหสถาบันทั้ง 2 แหง ไดรับการยก
ฐานะเปนมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปจจุบันทั้ง 2 สถาบัน ไดดําเนินการในลักษณะของ
มหาวิทยาลัยอยูแลว เพียงแตปรับชื่อใหเปนมหาวิทยาลัยเทานั้น
นอกจากนั้นไดมีขอสังเกตเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 การผลิตกําลังคนระดับชางเทคนิค ซึ่งประเทศไทยยังมีความ
ตองการคอนขางมาก แตสถาบันที่ผลิตกําลังคนในระดับนี้ กําลังจะยกระดับขึ้นเปน
สถาบันอุดมศึกษา และเปดสอนในระดับปริญญาตรี จึงเปนประเด็นที่สภาการศึกษาควร
จะตองใหความสนใจเปนพิเศษ

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางบางแหง พยายามที่จะปรับตัวเอง
เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนทั้งสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร (Full
University) และไดใชงบประมาณเปนจํานวนมากเพื่อลงทุนในเรื่องดังกลาว อาทิ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิมเนนทางดานแพทยศาสตร แตปจจุบันเปดสอนในสายสังคมศาสตร
จํานวนมาก หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเดิมเนนเฉพาะทางดานสังคมศาสตรเปนหลัก
ปจจุบันไดเปดสอนในสาขาแพทยศาสตร ฯลฯ ดังนั้น จึงมีความเห็นวา ควรจะมีนโยบายใน
เรื่องสถาบันอุดมศึกษาใหชัดเจนโดยเร็ว
นายอมเรศ ศิลาออน เสนอแนะใหกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 2 แหงวา จะตองรับผูสําเร็จอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอเปนสวนใหญ
เพื่อเปดโอกาสใหกําลังคนในกลุมนี้ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น ไดรับการศึกษาตอยอดในระดับที่
สูงขึ้น
นอกจากนั้น ในสวนขอสังเกตของคณะทํางานฯ ที่ระบุวา ควรมีการประเมินผล
การดําเนินงานทั้ง 9 สถาบัน ภายหลังจาก 5 ป กอนที่จะมีการขยายการจัดการศึกษา โดย
คํานึงถึงศักยภาพความพรอม การพัฒนาคุณภาพ ความซ้ําซอนกับสถาบันทั้งของรัฐและเอกชน
จะตองมีการกําหนดดวยวา เมื่อขยายการจัดการศึกษาแลว จะตองคงความเปนมหาวิทยาลัย/
สถาบันเฉพาะทางอยูอยางนอย 20 ป หากเกินกวา 20 ปแลว สามารถสรางความเปนเลิศใน
สาขาที่รับผิดชอบได จึงจะขยายการจัดการศึกษาไปยังสาขาอื่นได
ในดานการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนั้น อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล (รศ.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ) ไดชี้แจงวา สถาบันไดเนนการจัด
การศึกษาเฉพาะทางสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและเพิ่มความเขมแข็งใน
สายดังกลาวอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งรับผูที่จบอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายสามัญเขาศึกษามาโดยตลอด
ในสวนของการพัฒนาคณาจารย สถาบันไดใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก โดย
มีการสงเสริมอาจารยใหศึกษาตอในสาขาตาง ๆ ที่เปนสายตรง ตั้งแตระดับปริญญาตรี โท และ
เอก เปนจํานวนมาก รวมทั้งไดมีการพิจารณาสัดสวนของอาจารยและนักศึกษาใหมีการ
กระจายอยางเหมาะสม
สําหรับเรื่องคุณภาพการศึกษา นอกจากการที่บัณฑิตของสถาบันเปนที่ยอมรับ
จากตลาดแรงงานแลว สถาบันกําลังดําเนินการพัฒนาคุณภาพภายในโดยประยุกตเรื่อง ISO
9000 มาใช รวมทั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดเขา
ไปประเมินคุณภาพภายนอกแลว คาดวาจะทราบผลในระยะเวลาอันใกลนี้

มติ
1. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เปนสถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหเขมแข็ง
และเพิ่มจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามทิศทางความตองการกําลังคนของประเทศ ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ตองรับผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเปนหลัก เพื่อเปดโอกาสพัฒนาชาง
เทคนิคที่มีความสามารถเปนนักเทคโนโลยีที่ปฏิบัติไดจริงและเปนครูเทคนิคศึกษา
นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของการอาชีวศึกษาใหมีความเขมแข็ง สามารถ
เปนหลักในการผลิตกําลังคนระดับกลางใหมีประสิทธิภาพ ควรตองมีระบบสนับสนุนใหสถาบัน
อาชีวศึกษากวา 700 แหง ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให
สามารถผลิตกําลังคนระดับกลางที่มีคุณภาพสูงตามที่ประเทศตองการ
2. เห็นควรใหมีการรวมกลุมวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในแตละ
ภูมิภาค จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย รวม 9 แหง ที่เนนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และใหแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยในระยะแรกใหมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหง เปนสวน
ราชการ และจะตองไมเพิ่มสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตร และไมขอจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 5 ป รวมทั้งใหนําหลักการกลางของราง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับรัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว มาปรับใชกับราง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับนี้
ดวย
นอกจากนั้น สภาการศึกษายังมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
1) เนื่องจากเปนการรวมและยกฐานะจากสถาบันที่มีอยูเดิม จึงควรเนนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูแลวใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ลดการกอสรางอาคารสถานที่ที่ตองใช
งบประมาณจํานวนมาก แตควรเนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การสรางระบบ
เครือขายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและเครือขายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การพัฒนาดาน
คุณภาพ และการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา
2) ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานทั้ง 9 สถาบันภายหลังจาก 5 ป กอนที่จะมี
การขยายการจัดการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยคงความเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คํานึงถึงศักยภาพ ความพรอม การพัฒนาคุณภาพ ความ
ซ้ําซอนกับสถาบันทั้งของรัฐและเอกชน
3) ควรกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติของทั้ง 2 สถาบัน ในประเด็นตอไปนี้
3.1
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี

3.2 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย วิธีการไดมาซึ่งผูบริหารระดับสูง
กรรมการสรรหา และประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคลองกับหลักการกลาง
3.3 การใหโอกาสแกผูสําเร็จอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอเปนหลัก และใหความ
รวมมือชวยเหลือทั้งดานวิชาการและวิชาชีพแกสถาบันอาชีวศึกษา
ปดประชุมเวลา 12.30 น.
นางสาวลลิตา ยุวนากร
ผูบันทึกการประชุม
นางสิริพร บุญญานันต
รองเลขาธิการและผูชวยเลขานุการสภาการศึกษา
ตรวจรายงานการประชุม

