รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 2/2548
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2548 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
___________________________________
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
2. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
5. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
6. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
7. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
กรรมการ
คุณภาพการศึกษา
9. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นายสกล บุญคํา รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
10. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
11. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการฯ แทน)
12. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางดวงทิพย สุรินทาธิป ที่ปรึกษาดานตางประเทศ แทน)
13. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมพงษ ชาตะวิถี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน)
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14. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสาวสิริมา ปรียาวงศากุล ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาชุมชนและสงเสริมทองถิน่ แทน)
15. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(นางสุวรรณี คํามัน่ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวติ แทน)
16. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นางอรวรรณ ชยางกูร ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ
ดานสังคม 1 แทน)
17. ปลัดกระทรวงแรงงาน
(นางสาวอัสนียา ชุมชนศิริวัฒน รักษาการผูอาํ นวยการ
กองแผนงานและสารสนเทศ แทน)
18. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
19. นายมานะ
สุดสงวน
20. นายนุชากร
มาศฉมาดล
21. นายธนา
เบญจาธิกุล
22. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
23. นายวินัย
สะมะอุน
ตนานนท
24. นายพงษ
25. พระราชครูวามเทพมุนี
26. ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ
27. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
28. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
29. รองศาสตราจารยชนะ
กสิภาร
30. นางพริม้ พราย
สุพโปฎก
31. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
32. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
33. ศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน
34. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

นายวิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
กรรมการ
นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
กรรมการ
รองศาสตราจารยวริ ิยะ
นามศิริพงศพันธุ
กรรมการ
ศาสตราจารยยงยุทธ
ยุทธวงศ
กรรมการ
นายพิสิษฐ
ณ พัทลุง
กรรมการ
นายสุทธินันท
ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการ
นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ
นายมานิจ
สุขสมจิตร
กรรมการ
นายกฤษณพงศ
กีรติกร
กรรมการ
นายอมเรศ
ศิลาออน
กรรมการ
นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
กรรมการ
นางจรวยพร
ธรณินทร
กรรมการ
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
(นางสิรพิ ร บุญญานันต)

กรรมการที่ไมมาประชุม
1. นายประเวศ
พุมพวง
2. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
3. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
4. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
5. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
6. นายพิสิฐ
เจริญวงศ
7. นายเกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
8. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
9. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
10. นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
11. ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช
12. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ

ติดภารกิจ
ปฏิบัติศาสนกิจ
ปฏิบัติศาสนกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายรุง
แกวแดง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายปยะบุตร ชลวิจารณ
ผูช วยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายสุนัย
จุลพงศธร เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายอัคคี
ศรีทราชัยกุล ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
5. นายดํารงค ลิมาภิรักษ หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
6. นายไชยศิริ สมสกุล
คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
7. นายกิตติ
สุทธิจิตไพศาล คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
8. นายสุวิทย
วิเชียรดี
ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม
เศรษฐพานิช ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
2. นางรุงเรือง
สุขาภิรมย ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3. นายสวัสดิ์
ตี๋ชื่น
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา
4. นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
5. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
6. นายนพพร
สุวรรณรุจิ ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
7. นางนิรมล
กิตติวิบูลย
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
8. นางสุทธศรี
วงษสมาน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
9. นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการศึกษา
10. นายกองเกียรติ สหวรรณางกูร
นักวิชาการศึกษา 8ว.
11. นางสาวบุญเทียม ศิริปญญา
นักวิชาการศึกษา 8ว.
12. นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ
นักวิชาการศึกษา 8ว.
13. นางทิพยสุดา
สุเมธเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8ว.
14. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8ว.
15. นางฟามุย
เรืองเลิศบุญ
นักวิชาการศึกษา 8ว.
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) แจงใหที่ประชุมทราบวา ฝาย
เลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2548 ใหกรรมการทุกทานพิจารณา
รับรองแลว โดยมีกรรมการขอแกไข และฝายเลขานุการไดปรับแกเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. 2549-2559)
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา (นางรุงเรือง สุขาภิรมย) นําเสนอ
(ร า ง) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2549-2559) สรุปไดดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2548-2557) ในการ
ประชุ ม สภาการศึ ก ษาครั้ ง ที่ 1/2548 เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 31 มกราคม 2548 โดยมี
สาระสําคัญของเอกสารประกอบดวยวัตถุประสงค นิยามและความหมาย ขอบเขต
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการดําเนินงานการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการของยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตร
ตามข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม และนํ า มาเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม สภา
การศึกษาครั้งที่ 2/2548
สาระสําคั ญของขอ เสนอแนะ มี ดังนี้ 1) การดําเนินงานตามยุทธศาสตรให
ครอบคลุ ม ถึ ง หน ว ยงานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งนอกจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

6
2) ควรเพิ่มเติม กลุมเปาหมายใหชัดเจนวาครอบคลุมกลุมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ดานดนตรี กีฬา ศิลปะ ดานชางตางๆ ในการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 3) ควรปรับ
ระยะเวลาในการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนอื่นๆ
4) ใหปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมมาตรการตางๆใหมีความสมบูรณชัดเจนยิ่งขึ้น ไดแก
การเปดโอกาสใหองคกรหรือหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันการศึกษาเขามามีสวนรวม
การสรางแรงจูงใจใหมีบุคคลเขามาเปนผูดูแลหรือพี่เลี้ยง (Mentor) เพิ่มมากขึ้น การ
ปรับแนวการจัดการศึกษาทุกระดับใหสอดรับกับการจัดการศึกษาในลักษณะพหุปญญา
การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหจัดตั้งหนวยงานสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มมากขึ้น และการเปดหลักสูตรเกียรตินิยม (Honors
Program) ควรเขียนใหชัดเจนหรือใชชื่ออื่น แตใหมีลักษณะที่มีความกาวหนา ลุมลึก
ทาทายความสามารถโดยสามารถจัดไดหลายรูปแบบ เปนตน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะของ
กรรมการเรียบรอยแลว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบ
วาระที่ 3)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณา
ดังนี้
1) ใหความเห็นชอบ (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความ
สามารถพิเศษ(พ.ศ.2549-2559)ที่ปรับปรุงใหม และใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาใหกระทรวงศึกษาธิการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานตอไป
2) ให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีกรรมการขอแกไข ดังนี้
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน ขอปรับแกไขเอกสาร (ราง) ยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ (พ.ศ.2549-2559) ในส ว นของ
ภาคผนวก ก หน า 1 ข อ ความ “4.2 ด า น/สาขา ทั้ ง ด า นวิ ช าการ (คณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษา) ไมใชวิชาการ (ดนตรี กีฬา ทัศนศิลป และศิลปการแสดง และ
ดานชางตางๆ” เปน
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“4.2 ดาน/สาขา ทั้งดานวิชาการ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา และ
ดานความสามารถเฉพาะ เชน ดนตรี กีฬา ทัศนศิลป ศิลปการแสดงและดานชาง
ตางๆ”
เนื่ อ งจากราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน มี ก ารจั ด สาขาวิ ช า ดนตรี ทั ศ นศิ ล ป
ศิลปการแสดง งานชาง วิทยาศาสตรการกีฬา ถือเปนศาสตรทั้งสิ้น ซึ่งมีราชบัณฑิต
และภาคีสมาชิกอยูในสํานักที่เกี่ยวของแลวในบางสาขา
รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร ขอใหพิจารณาเพิ่มเติมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษประเภทอาชีวศึกษาในสาระของ (ราง) ยุทธศาสตรให
สอดคลองกับการศึกษาระดับอื่นดวย
มติ
ที่ประชุมใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ.
2549-2559) ตามที่ เ สนอ และให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา นํ า (ร า ง)
ยุทธศาสตรฯ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหกระทรวงศึกษาธิการประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตอไป
2. ให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง)
นําเสนอ (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา สรุปไดดังนี้
สื บ เนื่ อ งจากกฎกระทรวงการแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา ซึ่งกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีอํานาจหนาที่ “วิจัยและ
ประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ...เพื่อการพัฒนานโยบาย
และแผนการศึกษาของชาติ” และกําหนดใหสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษามีอํานาจ
หนาที่ “จัดทําขอเสนอนโยบาย พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
และที่เกี่ยวของ...”
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดดําเนินการเพื่อจัดทํา (ราง) นโยบาย
การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา โดยมี ก ระบวนการดํ า เนิ น งาน ดั ง นี้ 1) ศึ ก ษาเอกสาร
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บทความ งานวิ จั ย และนโยบายของรั ฐ เพื่ อ ประมวลและสั ง เคราะห ค วามรู
2) ดําเนินการวิจัย 2 เรื่อง คือ การสังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษาระหวางป พ.ศ.
2543-2546 และ การวิ จั ย รู ป แบบการบริ ห ารและการจั ด การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา
3) จัดทํา (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา และนําไปประชุมระดมความคิดเห็น
จากกลุมนักวิชาการ 2 ครั้ง 4) นําผลจากการประชุมมาปรับแกนําเสนอที่ประชุม
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณา 2 ครั้ ง และ 5) นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการสภา
การศึ ก ษา คณะที่ 5 คณะอนุ ก รรมการด า นวิ จั ย ติ ด ตาม และประเมิ น ผล เพื่ อ
พิจารณา (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติใหความ
เห็นชอบและใหนําเสนอ (ราง) นโยบายดังกลาวตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ
ขอคนพบจากการดําเนินงานขางตน พบวาระบบการวิจัยทางการศึกษาของ
ไทยยังมีปญหาหลายประการ ไดแก
1) ทรัพยากรเพื่อการวิจัยทางการศึกษามีนอย เมื่อพิจารณาขอมูลของ IMD ป
2547 พบวา รอยละของคาใชจายดานการวิจัยตอ GDP ประเทศไทยมีคาใชจายดาน
การวิจัยเพียงรอยละ 0.25 ตอป เปนลําดับที่ 40 ใน 60 ประเทศ และคอนขางต่ําเมื่อ
เทียบกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีรอยละ 2.53 ตอป
เมื่อเปรียบเที ยบรอ ยละของงบประมาณการวิจัยการศึกษาตองบประมาณ
รายจายดานการศึกษาพบวารอยละของงบประมาณดังกลาวในป 2545 เปนรอยละ
0.41 และเพิ่มเปนรอยละ 1.10 ในป 2548 ซึ่งหากเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 งบประมาณวิจัยในป 2549 จะเพิ่มขึ้นไมนอยวารอยละ
1.5 ของงบประมาณรายจายประจําป
นอกจากเรื่องงบประมาณแลว ขอมูลเรื่องจํานวนนักวิจัยยังแสดงใหเห็นวา
สัดสวนนักวิจัยตอประชากร 1,000 คน ของประเทศไทยมีเพียง 0.51 เทานั้น หาก
เทียบกับประเทศญี่ปุนซึ่งเทากับ 7.02 (ขอมูล IMD พ.ศ. 2547)
2) ผลงานวิ จั ย ทางการศึ ก ษามี น อ ย ไม มี คุ ณ ภาพ ไม เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นา
ประเทศ ทําใหขาดความรูและนวัตกรรม อันเปนพื้นฐานของการพัฒนาการศึกษา ซึ่ง
จะนําไปสูการพัฒนาประเทศใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และจากขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติพบวาผลงานวิจัยที่มีระดับดีมาก มีเพียงรอยละ 1.25
สวนใหญผลงานจะอยูในระดับพอใชคือรอยละ 53.66
3) นักวิจัยทางดานการศึกษาที่มีคุณภาพมีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับความ
ตองการของประเทศ ซึ่งจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ
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พบวา ไมมีนักวิจัยดีเดนสาขาการศึกษา ระหวางป 2527-2547 และขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิจัยการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
ของรัฐป 2545 มีเพียง 58 คนเทานั้น
4) ประชาคมการวิจัยทางการศึกษาไมมีพลังที่เขมแข็ง ยังไมมีการรวมมือกัน
ทําการวิจัย เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถตอบปญหาความตองการของสังคมได
5) การบริหารจัดการงานวิจัยทางการศึกษามีประสิทธิภาพนอย ยังไมมีกลไก
การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสรางคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษาที่ชัดเจน และขาด
กระบวนการประสานและพัฒนาระบบฐานขอมูลและแหลงความรูเพื่อสนับสนุนการทํา
วิจัยทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอ
เสนอ (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย
วิสัยทัศน คือ การวิจัยทางการศึกษาไทยมีความเปนระบบและไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับ สามารถพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใหเขมแข็งและยั่งยืน
วัตถุประสงค 5 ประการ คือ 1) เพื่อใหมีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัย
ทางการศึกษาอยางเหมาะสมและเปนธรรม 2) เพื่อเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของ
งานวิ จั ย ทางการศึ ก ษาให เ พี ย งพอและสอดคล อ งกั บ ความต อ งการในการพั ฒ นา
ประเทศ 3) เพื่อพัฒนานักวิจัยทางการศึกษา อีกทั้งสงเสริมใหผูเรียน ครู คณาจารย
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและทักษะในการทําวิจัย
และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและการทํางานอยางตอเนื่อง
4) เพื่ อ นํ า ผล การวิ จั ย ทางการศึ ก ษามาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การปฏิ รู ป
การศึกษาไทย 5) เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยทางการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก 1) สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 2) กําหนดกรอบทิศทางการวิจัยและพัฒนาการศึกษาที่
เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 3) เรงรัด สงเสริมและสนับสนุนใหการวิจัยใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรูในทุกระดับการศึกษาอยางเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 4) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย รวมทั้งสราง
และพั ฒ นาเครื อ ข า ยชุ ม ชนวิ ช าการด า นการวิ จั ย ให มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
5) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและพัฒนาความรูและการเรียนรู
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เพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตของคนไทย 6) ปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทั้งการสรางและพัฒนา
เครือขายภาครัฐดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
เปาหมาย ไดแก 1) เพิ่มสัดสวนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ของประเทศจากภาครัฐไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจายประจําปดาน
การศึกษา 2) มีการวิจัยที่เอื้อตอการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ และ
บูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตร ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และมนุษยศาสตรเขากับการศึกษามากขึ้น 3) ผลการวิจัยทางการศึกษาที่เผยแพร
ไมนอยกวารอยละ 80 ตองผานมาตรฐานคุณภาพของการวิจัย 4)มีจํานวนบุคลากร
เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในอั ต ราที่
ใกลเคียงกับที่มีในประเทศผูนําระดับนานาชาติ 5) สรางความเปนเลิศในศูนยพัฒนา
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสถาบัน อุด มศึ ก ษาและหน ว ยงานทางการศึ ก ษา 6)มี ก ารนํ า ผล
การวิจัยไปใชประโยชนในการทํางานไมนอยกวารอยละ 50 ของผลการวิจัยที่ผลิตขึ้น
7) สรางกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยทางการศึกษา โดยกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 1) ปรับระบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอ 2) กําหนดทิศทางการ
วิจัยที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของชาติ 3) พัฒนานักวิจัยดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มปริมาณและศักยภาพของนักวิจัย 4) สรางเครือขาย-ชุมชน
วิชาการวิจัยใหเขมแข็ง และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณา
ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบนโยบายการวิจัยทางการศึกษาตามที่สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเสนอ
2. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทําหนาที่ประสานการจัดทําแผนการ
วิจัยทางการศึกษาตามนโยบายการวิจัยทางการศึกษาใหเปนรูปธรรม สอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ รวมกับหนวยงานการศึกษาและ
ที่เกี่ยวของ
จากนั้น นายชิงชัย หาญเจนลักษณ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาดานวิจัย ติดตามและประเมินผล กลาวเพิ่มเติมวาปจจุบันสถานภาพการ
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วิจัยของประเทศยังเปนปญหาอยูมาก โดยเฉพาะการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีปญหา
ทั้งทางดานจํานวนผลงานวิจัย และการบริหารจัดการวิจัย
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ซึ่งใน
กรณีนี้ การกําหนดทิศทางการวิจัยในอนาคตจําเปนตองมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(Key Performance Indicators) ที่ชัดเจนเรื่องการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
รวมถึงตองสงเสริมใหการวิจัยมุงเนนผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ซึ่งสงผล
กระทบ (Impact) ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางแทจริง เนื่องจาก
งานวิจัยสวนใหญตองเกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
สําหรับปญหาเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยทางการศึกษานั้น ตองมีการ
ปรับปรุงใหม โดยสรางกลไกที่จะนําผลผลิตของงานวิจัยไปสูผลลัพธที่เปนประโยชน
เพื่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งเรื่องนี้จําเปนตองขอ
ความรวมมือจากองคกรที่มีความรูเรื่องการบริหารจัดการ เชน สถาบันสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อ สั งคม (สคส.) สํานั กงานกองทุนสนับสนุ นการวิจั ย(สกว.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มาชวยในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการวิจัยทางการศึกษา เพื่อใหยุทธศาสตรที่กําหนดไวทั้งหมด ทั้งใน
เรื่องของการปรับระบบทรัพยากรและการลงทุน การกําหนดทิศทางการวิจัย การ
พั ฒ นานั ก วิ จั ย การสร า งเครื อ ข า ยการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา เป น ไปในทิ ศ ทางที่
สอดคลอง และบูรณาการรวมกัน
การพิจารณา
ที่ประชุมไดมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
นายมานะ สุดสงวน มีความเห็นวา ผลการวิจัยจะนําไปใชประโยชนไดอยาง
แทจริง โดยเฉพาะเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน และการปรับปรุงพฤติกรรมของ
เด็ก จําเปนตองมีการแปลผลการวิจัยใหเขาใจงายและเปนแนวทางที่สามารถนําไป
ปฏิบัติ ได
นายอมเรศ ศิลาออน มีความเห็นวาปญหาจํานวนนักวิจัยดีเดนดานการศึกษา
และผลการวิจัยทางการศึกษาที่มีจํานวนนอยนั้น มาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ
1) ไมมีความตองการงานวิจัยทางดานการศึกษาที่ชัดเจน 2) ไมมีความเปลี่ยนแปลง
ของการศึกษาไทยที่ชัดเจน ทําใหไมมีความตองการการวิจัยทางการศึกษา เนื่องจาก
การวิจัยมักเกิดขึ้นจากความตองการการเปลี่ยนแปลง เชน กลุมอุตสาหกรรม กลุม
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วิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งเปนกลุมที่ตองการการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหมี
ผลงานการวิจัยมาก ดังนั้น ความตองการการวิจัยทางการศึกษา จึงตองเกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเชนเดียวกัน
นายอําพล จินดาวัฒนะ มีความเห็นดังนี้
1) การวิจัยทางการศึกษาควรแบงเปน 2 สวน เหมือนกับดานการแพทยและ
สาธารณสุข สวนที่หนึ่ง คือ การวิจัยระบบการศึกษาและระบบการเรียนรูซึ่งเปนเรื่อง
ที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนการนําไปสูการปฏิรูประบบ การปรับเปลี่ยนกลไกและ
โครงสรางตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางสังคมที่เปลี่ยนไป สวนที่สอง
คือการวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู ซึ่งใน(ราง)นโยบายการวิจัยทางการศึกษาที่
นําเสนอ ยังไมไดชี้ใหเห็นทิศทางของการดําเนินการทั้งสองสวนอยางชัดเจน
2) ควรปรับแกขอความที่เขียนไวในเอกสาร เพื่อใหมีความหมายในภาพกวาง
เชน วิสัยทัศน ไมค วรระบุเรื่ องการเพิ่ มความสามารถในการแข ง ขั นของประเทศ
เนื่องจากเปนขอความที่มีความหมายแคบกวาการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ซึ่งหมายรวมถึงการแขงขันอยูแลว ดังนั้น ขอความที่ใช อาจใชคําวาเพื่อสังคมอยูเย็น
เปนสุข หรือเพื่อสันติสุข สันติภาพ
นอกจากนี้ ควรเพิ่มยุทธศาสตรที่จะสงเสริมการวิจัยที่เนนฐานชุมชม ฐานชีวิต
ฐานคน เพื่อสรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง ซึ่งจะมีผลตอสังคมโดยรวม ใหมีความ
เขมแข็งและอยูเย็นเปนสุข
เลขาธิก ารคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา (ศาสตราจารยภ าวิ ช ทองโรจน )
มีขอสังเกตเกี่ยวกับขอมูลจํานวนนักวิจัยซึ่งปรากฏวาไมมีนักวิจัยดีเดนดานการศึกษา
ทั้งที่ในความเปนจริงงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกดาน
การศึกษามีเปนจํานวนมาก
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา มีขอเสนอ 3 ประการดังนี้
1) หนวยงานในประเทศทุกกระทรวง ทบวง กรม ควรรวมกั นจัดทําลําดั บ
รายชื่อหัวขอการวิจัยที่จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อใหเห็น
ความตองการงานวิจัยของแตละภาคสวน ทั้งนี้ ลําดับรายชื่อหัวขอเหลานี้ตองถือเปน
ความสําคัญลําดับตนของการวิจัย
2) ผลงานวิจัยและจํานวนนักวิจัยอาจจะมาจาก 3 แหลง คือ
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2.1) นักศึกษาปริญญาเอกทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาตางประเทศ ตองกําหนดให
ทําการวิจัยจากหัวขอการวิจัยที่เปนความตองการของหนวยงานในสาขาที่ตนเอง
ศึกษาอยู ทั้งนี้ หนวยงานตองสนับสนุนขอมูลสําหรับการวิจัยกลาวดวย
2.2) อาจารยในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองกําหนดใหอาจารยทุกคนมี
ผลงานวิจัยเปนตัวกําหนดผลงานนอกจากงานสอน
2.3) ขาราชการที่ตองเสนอผลงานเพื่อประเมินลงในตําแหนงที่สูงขึ้น อาจ
เลื อ กหั ว ข อ การประเมิ น จากลํ า ดั บ หั ว ข อ งานวิ จั ย ที่ จั ด ทํ า ไว แ ล ว เพื่ อ ให ผ ลงานที่
นําไปใชประเมิน สามารถนําไปใชเปนประโยชนไดอีกทางหนึ่ง
รองปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (นายศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตรี เ ดช)
มีความเห็น ดังนี้
1) ยุ ท ธศาสตร ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ของนโยบายการวิ จั ย ทาง
การศึกษา คือ การสรางเครือขาย-ชุมชนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเปนเรื่องของ
การพัฒนาบุคลากรหรือนักวิจัย โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมือซึ่งกันและกัน
2) ผลการวิจัยของนิสิต นักศึกษา จะสามารถนําไปใชในการแกปญหาดาน
การศึกษาได ตองพัฒนาระบบการวิจัยใหมีความเชื่อมโยงระหวางการกําหนดปญหา
การวิจัยกับแนวทางที่จะนําไปใชประโยชน
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยทางการศึกษา ควรมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชประโยชน เพื่อใหผลการวิจัยสามารถเผยแพร
และแลกเปลี่ยนกันไดกวางขวางมากขึ้นทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งเปนการลด
คาใชจายในการดําเนินการไดดวย
นายวิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน มีความเห็น ดังนี้
1) การพัฒ นานัก วิจัย ทางการศึก ษา ผูเ รีย น ครู ผูบ ริห าร และบุค ลากร
ทางการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 3 ตองพัฒ นาบุคลากรตั้งแตร ะดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ทั้ง ประเภทสามัญ และอาชีว ศึกษาจนถึง ระดับ อุด มศึก ษา โดยเฉพาะครู/
อาจารยที่สอนระดับประถมและมัธยมศึกษา ควรสามารถทําวิจัยในระดับหองเรียน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนได
2) ผลตอบแทนการทําวิจัยที่คอนขางต่ําเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ไมจูงใจใหมี
การทํางานวิจัยทางดานการศึกษา
3) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตองมีมาตรการจริงจังในการกําหนดใหบุคลากร
ทางการศึกษาตองทําการวิจัย นอกเหนือจากการสอน

14
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) มีขอเสนอเพื่อการ
ปรับแกเอกสาร ดังนี้
1) วิสัยทัศน ขอใหพิจารณาเพิ่มขอความเพื่อสรางสันติสุขและเกียรติภูมิของ
ชาติหรือของประเทศในสังคมโลก เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ตองการให
ประเทศไทยเปนสังคมฐานความรู เนื่องจากคําวาเกียรติภูมิ มีความหมายถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน การพึ่งตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น
2) วัตถุประสงค ควรเรียงลําดับความสําคัญใหม ดังนี้
2.1) เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยทางการศึกษา ใหเพียงพอ
และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ (ขอ 2 เดิม)
2.2) เพื่อพัฒนานักวิจัยทางการศึกษา ... และทักษะในการทําวิจัย และ
เพื่อนําผลการวิจัยเปนพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูและการ
ทํางานวิจัยตอเนื่อง(ขอ3 รวมกับขอ 4 เดิม)
2.3) เพื่อสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยทางการศึกษาใหเหมาะสมและ
เป น ธรรม เพื่ อ ส งเสริ ม ใหมีนัก วิจัย ทางการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง ทางด านปริ ม าณและ
คุณภาพ(ขอ 1 เดิม ปรับใหม)
2.4) เพื่ อ พั ฒ นาระบบการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาให มี ค วามเป น เอกภาพ
(ขอ 5 เดิม)
ระหวา งการอภิ ป ราย นายชิ ง ชั ย หาญเจนลัก ษณ ขอรั บ ความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณาปรับปรุงเอกสารใหมีความเหมาะสม และครอบคลุม
ขอเสนอแนะของกรรมการใหมากที่สุด
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา มีความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการวิจัยทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบประเมินคุณภาพการ
วิจัยทางการศึกษาเพื่อการนําไปใชประโยชนวาเปนยุทธศาสตรที่เขียนไวในลักษณะที่
กวางมาก โดยที่ยังไมไดมีการระบุถึงการสรางฐานขอมูล การสรางแหลงเรียนรู หรือการ
นําเทคโนโลยีมาใชประโยชน ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาระบบการบริหาร
นอกจากนี้ การสรางระบบการบริหารจัดการอาจเปนอุปสรรคในการพัฒนา
งานวิ จั ย ถ า การทํ า งานวิ จั ย ต อ งถู ก กํ า หนดให เ ป น ไปตามกรอบของการขอ
งบประมาณ ซึ่งจะทําใหเปนอุปสรรคตอความคิดริเริ่มทางการวิจัยเปนอยางยิ่ง
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ดังนั้น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตองระบุวาเปนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสงเสริมการวิจัย ซึ่งอาจเปนรูปแบบของการใหทุนหรือยกยองเชิดชู
เกียรตินักวิจัยหรือผลงานวิจัยเทานั้น
ประธานเห็นดวยวาประเด็นการเขียนเอกสารใหชัดเจนและสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดนั้น เปนเรื่องที่มีความสําคัญ เนื่องจาก(ราง)นโยบายการวิจัยทางการศึกษา
นี้ เมื่อผานการพิจารณาจากกรรมการสภาการศึกษาแลวจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนั้น การเขียนเอกสารจึงตองมีความชัดเจน และเมื่อ
ครม.มีมติแลวตองนําไปปฏิบัติได
ตัวอยางเชน เปาหมายการเพิ่มสัดสวนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาของประเทศจากภาครัฐไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจาย
ประจําปดานการศึกษา ตองมีเหตุผลและข อมู ลสนั บสนุ น ที่ชั ดเจน โดยศึกษาวา
ประเทศอื่นตั้งงบประมาณรายจายเรื่องการวิจัยเปนสัดสวนเทาใดของงบประมาณ
และตองดําเนินงานตามขั้นตอนอยางไรจึงจะเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
อนาคต รวมถึงตองบอกไดวาผลประโยชนจากการวิจัยที่จะไดรับคืออะไร
ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน มีขอเสนอในการปรับแกเอกสาร ดังนี้
1) วิสัยทัศนที่เขียนไว อาจทําใหมีขอโตแยงไดวาเกินความจริง เนื่องจากการ
สรางสังคมฐานความรู มีปจจัยหลักที่ทําใหเกิดสังคมดังกลาว 4 ประการ คือ การ
นําไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาทรัพยากร (Resource Development) การวิจัยและ
พัฒนา (R&D) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนผลมาจาก
การวิจัย
ดังนั้น จะเห็นไดวาการวิจัยเปนเพียงหนึ่งในสี่ของปจจัยในการสรางสังคม
ฐานความรูเทานั้น แตไมใชทั้งหมด
2) การตั้งเปาหมาย ขอ 1 ควรตั้งใหเปนตัวชี้วัดที่เปนสากล เพื่อใหสามารถ
เทียบเคียงกับประเทศอื่นได
เป า หมายข อ 2 ควรปรั บ ข อ ความให เ ป น มี ก ารวิ จั ย ที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นา
การศึ ก ษาและการประเทศ โดยการบู ร ณาการด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
สั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร และบู ร ณาการระหว า งการศึ ก ษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
3) ยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องการปรับระบบทรัพยากรการลงทุน ขณะนี้มีปญหาที่
เกิดขึ้นจริง 2 สวนคือปญหาของการขาดงบประมาณทําการวิจัยและปญหาของการใช
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จายงบประมาณ โดยเฉพาะจากภาครัฐซึ่งเปนงบประมาณรายป ทําใหไมคลองตัว
ในทางปฏิบัติ และทําใหผลการวิจัยไมสามารถสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศได
อยางแทจริง ดังนั้นการเขียนยุทธศาสตรจึงควรเนนที่ความคลองตัวของการใช
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 3 เรื่องการพัฒนานักวิจัย มีความเห็นวาควรเขียนในประเด็นที่
ตองการสรางนักวิจัยเพิ่มขึ้น โดยการทําใหบุคลากรในวงการศึกษาซึ่งประกอบดวย
ผูผลิตงานวิจัย และผูบริโภคงานวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย มากกวา
เนนการพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความสามารถทางการวิจัย ซึ่งเปนไปไดยาก
ยุทธศาสตรที่ 5 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ ควรมีการวางระบบ
การเผยแพรผลงานวิจัยที่จะทําใหผูสนใจเขาถึงขอมูลไดงาย รวมทั้งมีชองทางสําหรับ
นักวิจัยในการนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อใหผลการวิจัยถูกนําไปใชประโยชนอยางแทจริง
4) ประเด็นเรื่องความตองการการวิจัยทางการศึกษามีความเห็นวาอาจารย
มหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาปริญญาเอกไมใชกลุมที่สามารถบอกความตองการการวิจัยที่
แทจริงได โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก หากมีเปาหมายใหนักศึกษาทําการวิจัยโดย
มีเงื่อนไขมากเกินไป จะทําไดยาก ในกรณีนี้นักศึกษาหรือนักวิจัยฝกหัดจะทําไดผล
ตอเมื่ออาจารยที่เปนผูดูแลวิจัยทํางานวิจัยตอเนื่องเปนทีมวิจัย โดยแบงงานวิจัยเปน
โครงการใหนักศึกษาดําเนินการ เมื่อไดผลงานแตละโครงการแลวนําไปสังเคราะหเปน
ผลการวิจัย ซึ่งอาจใชเวลาในการวิจัยนานหลายป
นอกจากนี้ ความตองการการวิจัยทางการศึกษาตองถือเปนขอเสนอยุทธศาสตร
หนึ่งในนโยบายการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งตองประกอบดวย 2 สวน คือสวนแรกตองมี
หนวยงานที่มารวมกําหนดความตองการการวิจัยรวมกัน เชน สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา เปนตน
สวนที่สอง เปนความตองการที่มาจากนักวิจัยเอง เนื่องจากนักวิจัยตองมีเสรีภาพและ
มีสิทธิในการคิดริเริ่มการวิจัยของตนเอง และบอกความตองการเพื่อใหทิศทางในการ
สนับสนุนชัดเจนมากขึ้น
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความเห็นและขอเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ
1) การกํา หนดเปา หมายตอ งเชื ่อ ถือ ไดแ ละควรระบุเ ปา หมายเชิง สากล
โดยเฉพาะเรื่อ งงบประมาณ ตอ งกํา หนด เปน สัด สว นของผลิต ภัณ ฑม วลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product) และการกําหนดเปาหมายงบประมาณตอง
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เชื่อมโยงกับจํานวนนักวิจัยและความตองการการวิจัยดวย จึงจะมีความนาเชื่อถือ
ไดสําหรับการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
2) เปาหมาย ขอ 3 ที่ใหผลการวิจัยทางการศึกษา ที่เผยแพรไมนอยกวารอยละ
80 ตองผานมาตรฐานคุณภาพของการวิจัย นั้น มีความเห็นวาผลการวิจัยที่เผยแพรตอง
มีคุณภาพทั้งหมด ดังนั้น เปาหมายนี้จึงควรเนนที่ระบบตรวจสอบมาตรฐานที่ดีของ
ผลการวิจัยที่จะนําไปเผยแพรมากกวาปริมาณผลการวิจัยที่ผานมาตรฐาน
ศาสตราจารย ส มหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น มี ค วามเห็ น และข อ เสนอแนะรวม 5
ประเด็น คือ
1) การนําเสนอสถิติของผูสําเร็จสาขาวิจัยการศึกษา ควรหมายรวมถึงผูที่จบ
สาขาอื่นดวย เชน สถิติการศึกษา วัดผลและประเมินผล การบริหารการศึกษา ไมนับ
เฉพาะผูที่จบสาขาวิจัยทางการศึกษาเทานั้น
2) (ราง)นโยบายการวิจัยทางการศึกษา ควรกําหนดนิยามคําวา วิจัยทาง
การศึกษาใหชัดเจน รวมถึงคําที่เกี่ยวของอื่น เชน การวิจัยระบบการศึกษา
3) การวิจัยทางการศึกษา จําเปนตองมีองคกรที่เปนเจาภาพรับผิดชอบอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการวิจัยระบบการศึกษา
4) นโยบายและทิ ศ ทางการวิ จั ย การศึ ก ษาในอนาคต ควรมี ลั ก ษณะที่ เ ป น
สหวิชาการทางการศึกษา คือการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวของทางสังคมศาสตร
ไมใชการวิจัยทางการศึกษาอยางเดียว
5) คําสําคัญที่เปนจุดเดนของการวิจัยการศึกษา และควรเพิ่ มเติมใน(ราง)
นโยบายการวิจัยทางการศึกษาตามความเหมาะสม คือ การวิจัยการศึกษาเปนวิธีเรียนรู
และการวิจัยเปนวิถีชีวิตที่สามารถสรางสังคมฐานความรูได
ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีความเห็นวายุทธศาสตรที่ 3 เรื่อง
การพัฒนานักวิจัยทางการศึกษา นั้น เปนหัวใจสําคัญของนโยบายนี้และเปนมุมมอง
ใหม เนื่ อ งจากแต เ ดิ ม การวิ จั ย การศึ ก ษาถู ก มองว า เป น เชิ ง วิ ช าการ(Academic
Research) ซึ่งผลการวิจัยไมส ามารถนํ าไปใชป ระโยชน ใ นระดับ ปฏิบัติ ได เพราะ
หัวขอการวิจัยเกิดขึ้นจากสวนกลางเปนผูกําหนด แตในนโยบายที่นําเสนอนี้ เนนการ
พัฒนานักวิจัยในระดับรากหญา คือครูและผูบริหารสถานศึกษาซึ่งทําวิจัยเชื่อมโยงกับ
การเรี ย นการสอน เปน การวิ จัยเพื่ อ สร า งความรู ดั ง นั้น ความต อ งการการวิ จั ยจึ ง
เกิดขึ้นจากปญหาของการจัดการเรียนการสอน
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ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนานักวิจัยทางการศึกษาตองชัดเจนวาทําอยางไร
จึงจะสนับสนุนพลังของครู และผูบริหารการศึกษาใหสามารถใชการวิจัยเปนเครื่องมือ
ประกันคุณภาพในบทบาทหนาที่ของตนเอง และเห็นดวยวาควรมีองคกรที่รับผิดชอบ
การวิจัยทางการศึกษาโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ มีขอสังเกตเกี่ยวกับการนําเสนอตัวเลขนักวิจัยทางการศึกษาซึ่งเปน
ตัวเลขของสภาวิจัยแหงชาติ วาอาจจะไมใชขอมูลที่สะทอนภาพที่แทจริงของประเทศ
ประธานกลาวสรุปวา ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมเรื่องการวิจัยทุกรูปแบบ
ซึ่งเห็นไดจากงบประมาณของรัฐบาลเรื่องการวิจัยซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 0.2 ของ
งบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น (ราง)นโยบายการวิจัยทางการศึกษาฉบับนี้จึงถือ
ว า มี ค วามสํ า คั ญ ซึ่ ง โดยภาพรวมนั บ ว า มี ค วามครอบคลุ ม ประเด็ น สํ า คั ญ ต า งๆ
เรียบรอยแลว แตเพื่อใหการนํา(ราง)นโยบายฯ ดังกลาวนี้ เสนอตอคณะรัฐมนตรีให
ความเห็ น ชอบก อ นนํ า มาจั ด ทํ า เป น แผนปฏิ บั ติ ก าร จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารปรั บ แก
เอกสารใหชัดเจนตามความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการ เชน
1) การกําหนดนิยามของคําวาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งอาจมีความหมาย
กวางกวาการวิจัยเฉพาะสาขาการศึกษา
2) การกําหนดตัวชี้วัดตองคํานึงถึงความเปนไปได ใหใกลเคียงกับความเปน
จริ ง และสามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งเป น รู ป ธรรม เช น เป า หมายที่ กํ า หนด
งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจายประจําป
ดานการศึกษา เปาหมายที่กําหนดใหผลการวิจัยทางการศึกษาที่เผยแพรไมนอยกวา
รอ ยละ 80 ตอ งผานมาตรฐานคุณภาพ ตามขอ เท็จจริงแล วสามารถทําไดหรือ ไม
เปนตน
3) การพัฒนานักวิจัยรุนใหม ตองเขียนทิศทางการวิจัยใหมีลักษณะที่นําไปสู
การปฏิบัติได รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการวิจัยที่ตองมีความตอเนื่อง
ทายที่สุด เมื่อ(ราง)นโยบายการวิจัยทางการศึกษาผานความเห็นชอบ เปนมติ
คณะรัฐมนตรี สํานักงบประมาณก็จะรับหลักการไปดําเนินการตอได
มติ
ที่ประชุมใหความเห็นชอบหลักการ (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษาโดย
มอบหมายใหอนุกรรมการสภาการศึกษาดานวิจัย ติดตาม และประเมินผล ปรับแก
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เอกสารตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง กอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ : 5.1 (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย
พ.ศ. 2548-2551
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสุทธศรี วงษสมาน) นําเสนอ
(ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 สรุปไดดังนี้
ตามที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 โดยใน
ส ว นของนโยบายพั ฒ นาคนและสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ระบุ จ ะเร ง รั ด ปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ประกอบกับ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุ ม เมื่ อวันที่ 12 เมษายน 2548 ไดใหความ
เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551 และใหสวนราชการ
นําไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อถายทอดนโยบายรัฐบาลและกลยุทธ
หลักสูการปฏิบัติ
แผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรหลัก
ในการบริหารราชการแผนดิน รวม 9 ประเด็น ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตรหลักที่ 2 การ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ขอ 2 ก ไดกําหนดกลยุทธหลักที่สําคัญ คือใหเรงรัด
การปฏิรูปการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
และสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพ
หลักในการดําเนินการ
วัตถุประสงคของการจัดทํา (ราง) Roadmap ดังกลาวคือ 1) เพื่อเปนกรอบ
และแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548 – 2551 ที่สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผนดิน 2) เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนงาน / โครงการ ของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิรูป
การศึกษาไทย และ 3) เพื่อเปนแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาไทย
การจัดทํา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548 – 2551 มี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนคนดี มีคุณภาพ
มีศักยภาพความสามารถในการแขงขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สูสังคมฐานความรู
โดยมีเปาหมาย ป 2551 คือ 1) ประชากรไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ป 2) รอยละ 50
ของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
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(ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548 – 2551 ประกอบดวย
5 กลยุทธหลักและ 13 มาตรการ/แนวทางการดําเนินงานภายใตกลยุทธหลัก ดังนี้
กลยุทธหลักที่ 1 เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา บุคลากร และกระบวนการเรียน
การสอนทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 4
มาตรการ ไดแก
1) ยกระดับการศึกษาของคนไทยใหสูงขึ้น และการพัฒนาระบบการเทียบโอน
ผลการเรียนและประสบการณ
2) ยกระดั บ วิ ช าชี พ รวมทั้ ง ผลิ ต และพั ฒ นาศั ก ยภาพ ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
3) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับใหสูงขึ้นสูมาตรฐานโลก
4) เรงรัด กระจายอํานาจการศึกษาใหกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
การเตรียมความพรอม และการถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
กลยุทธหลักที่ 2 จัดคาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต ซึ่งมีมาตรการในการดําเนินการ คือ จัดหนวยเคลื่อนที่เขาหาชุมชนใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการพัฒนาใหมีความรู
จริยธรรม (เริ่มตั้งแตแรกเกิด)
กลยุทธหลักที่ 3 สรางสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู การศึกษาวิจัย และนวัตกรรม
ใหม ที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ ทั้ ง ในและนอกระบบ ประกอบด ว ย
2 มาตรการ คือ
1) เร ง สรา งสภาพแวดล อ ม แหลงเรี ยนรู แหล ง บริก ารองค ค วามรู รวมทั้ ง
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
2) ศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูแบบบูรณาการ ทั้งใน
ระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการเสริมสรางทรัพยสินทางปญญา
กลยุทธหลักที่ 4 พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการและสถาบัน
การศึกษา ประกอบดวย 2 มาตรการ คือ
1) เรงผลิตและพัฒนากําลังคน และฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของกลุมอุตสาหกรรมหลัก
2) ขยายระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา และสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ
ผูประกอบการ และสถาบันการศึกษาในรูปแบบหลากหลาย
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กลยุทธหลักที่ 5 สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยระบบและวิธีการที่
หลากหลาย ประกอบดวย 4 มาตรการ คือ
1) จัดตั้งกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL) เพื่อ
เพิ่มโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู
และการใหบริการการศึกษาดวยสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส
4) เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมายการศึกษา รวมทั้งใหสิทธิประโยชนทาง
ภาษี เงิน อุดหนุน และสิทธิป ระโยชน อื่น แก ผูจัดการศึ กษา หรื อ สนั บสนุ นการจั ด
การศึกษา
จากกลยุทธหลักและมาตรการดังกลาว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได
ประชุมรวมกับองคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ในการพิจารณากําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบประสานงานหลักในแตละมาตรการ / แนวทาง เพื่อใหมีการนํา Roadmap
การปฏิรูปการศึกษาสูการปฏิบัติในชวง 4 ป (พ.ศ. 2548 – 2551) รวมทั้งกําหนดชุด
โครงการ / โครงการ และเปาหมายป 2551 โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ 3 ประการ
คือ โครงการที่เปนนวัตกรรม โครงการที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และโครงการ
ที่สงเสริมการมีสวนรวมของทุกสวนในสังคม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอ (ราง) Roadmap การปฏิรูป
การศึกษาไทย พ.ศ. 2548 – 2551 เพื่อโปรดทราบ และใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม กอน
ปรับแกและนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกรัฐมนตรีตอไป
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.1)
ประธาน มีความเห็นวา Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทยเปนเรื่องสําคัญ
และมีรายละเอียดที่ตองพิจารณาหลายเรื่อง จึงขอใหกรรมการทุกทานนําเอกสารไป
ศึกษารายละเอียดใหชัดเจนและนํากลับมาพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามเห็ น วา Roadmap การปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย ที่ส กศ.
นําเสนอในวันนี้เปนภาพรวมของการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของไทยทั้งหมด
ในขณะที่หนวยงานหลักอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ จะตองจัดทํา Roadmap ของ
แตละองคกรไปพรอมกัน โดยองคกรที่ดําเนินการแลว เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได จั ด ทํ า Roadmap ซึ่ ง ประกอบด ว ย รายละเอี ย ดการ
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ดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน ในลั ก ษณะที่ มี ก ารระบุ ถึ ง บทบาทภาระหน า ที่ ใ นการ
ดําเนินงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะใชดําเนินงาน ทั้งนี้ หนวยงานที่ยังไมไดจัดทํา
Roadmap
ก็จําเปนตองจัดทํา และควรไดมีโอกาสมานําเสนอในที่ประชุมสภา
การศึกษาดวย เพือ่ ใหเห็นทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยทั้งหมดไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
นายอมเรศ ศิลาออน ขอใหทบทวนตัวเลขในแผนผัง (Mind Map) ในสวน
ของชุดโครงการ/โครงการ (เปาหมายป 2551) เรื่อง การมีสวนรวมของเอกชน ที่ระบุ
วา “สัดสวนผูเรียนเอกชน : รัฐ เทากับ 20 : 80” ถาเปนไปไดขอใหปรับเปน 30 : 70
และในเรื่องขยายระบบความรวมมือ ระบบทวิภาคี... ที่ระบุวา ”สัดสวนผูเรียนทวิภาคี
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30” นั้น ถาเปนไปไดขอใหปรับเปน 50 : 50 ทั้งนี้เพื่อผลักดันให
ภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น
ทั้งนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายรุง แกวแดง) ชี้แจงเรื่อง
ตัวเลขที่เปนเปาหมายใน Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย 2 ประเด็น คือ
1) ประชากรมีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ป และ 2) แรงงานรอยละ 50 มีการศึกษามัธยม
ขึ้นไป ซึ่งนับวาเปนตัวเลขที่มีเปาหมายคอนขางสูง แตกําหนดไวเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งควรต อ งพิจ ารณาดํ า เนิ น งานให บ รรลุ ต ามเปา หมายนี้ ใ หไ ด เพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ทั ด เที ย มประเทศเพื่ อ นบ า น รวมทั้ ง เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปา หมายดัง กลา วจะประสบความสํ า เร็จ ได ตอ งใชน วัต กรรมตา งๆ ที่
แตกตา งจากอดี ต ที่ ผ า นมา โดยมี ก ารระดมสรรพกํ า ลั ง จากหน ว ยงานหลั ก ของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 5 หนวยงาน รวมกันดําเนินงานและผลักดันใหเกิดผลเปน
รูปธรรม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548- 2551
โดยประธานมอบหมายใหคณะกรรมการไปศึกษา (ราง) Roadmap การปฏิรูป
การศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 และนํากลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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5.2 การประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ)
นําเสนอรายงานผลการประเมินประสิท ธิ ภาพการใช เทคโนโลยีค อมพิว เตอร เพื่อ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดดังนี้
การประเมิ นประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีค อมพิว เตอรเพื่ อการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และ 3) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คือ ระหวางเดือนตุลาคม 2546 ถึงเดื อนกันยายน
2547 โดยวิธีการประเมิน เปนการวิจัยภาคสนามโดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ไดแก ผูบริหาร จํานวน 198 คน ครูผูสอน จํานวน 745 คน ผูปกครอง จํานวน 1,851 คน
และนักเรียน จํานวน 2,192 คน
ผลการประเมิน เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาด
เล็ก มีคอมพิวเตอร 16 เครื่องตอโรง คิดเปนอัตราสวนนักเรียนตอคอมพิวเตอรตอ 1
หองเรียน เทากับ 1:0.80 โรงเรียนขนาดกลาง มีคอมพิวเตอร 29 เครื่องตอโรง คิด
เปนอัตราสวนนักเรียนตอคอมพิวเตอรตอ 1 หองเรียน เทากับ 1:1.04 และโรงเรียน
ขนาดใหญ มี ค อมพิ ว เตอร 73 เครื่ อ งต อ โรง คิ ด เป น อั ต ราส ว น นั ก เรี ย นต อ
คอมพิวเตอรตอ 1 หองเรียนเทากับ 1:1.70
อย า งไรก็ ต าม หากเปรี ย บเที ย บจํ า นวนคอมพิ ว เตอร ข องโรงเรี ย นใน
กรุงเทพมหานครกับภาคอื่นๆ พบวา กรุงเทพมหานครมีจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชได
จริงโดยเฉลี่ย 104 เครื่องตอโรง และมีหองคอมพิวเตอรเฉลี่ย 3 หองตอโรง ในขณะที่
โรงเรียนในภาคอื่นๆ มีคอมพิวเตอรที่ใชไดจริงไมเกิน 40 เครื่องตอโรง และมีหอง
คอมพิวเตอรโดยเฉลี่ย 1 หองตอโรง
สําหรับโรงเรียนที่มีเว็บไซตประชาสัมพันธโรงเรียนจําแนกตามภาค พบวา
กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนที่มีเว็บไซตประชาสัมพันธโรงเรียนมากที่สุด คือ รอยละ
84.6 รองๆ ลงมาคือ โรงเรียนในภาคเหนือมีเว็บไซตประชาสัมพันธโรงเรียนรอยละ
67.5 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 61.3 โรงเรียนในภาคใต รอยละ
57.1 และที่นอยที่สุดคือโรงเรียนในภาคกลางรอยละ 41.7
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ครูและบุ คลากรที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิ วเตอร ในภาพรวมทั้ งประเทศ
บุคลากรในโรงเรียนที่ใชคอมพิวเตอรไดดีมีประมาณรอยละ 63 โดยบุคลากรที่ใช
อินเทอรเน็ตเปน มีรอยละ 29.6 มีอีเมลสวนตัวรอยละ 18.5 มีความรูในการผลิตสื่อ
รอยละ 18.5 มีความรูในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร รอยละ 7.4
สวนครูที่สอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนนั้น ในภาพรวมทั้งประเทศมีวุฒิปริญญา
ตรีมากที่สุดคือ รอยละ 74.8 รองลงมาคื อ ปริญญาโทร อ ยละ 8.3 ส ว นครูที่สํ าเร็ จ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร มีประมาณรอยละ 7.3
ความรูความสามารถของนักเรียนในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู ใน
ภาพรวมทั้งประเทศ พบวานักเรียนมีความสามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
รอยละ 80.90 และเมื่อพิจารณาในรายภาค พบวา กรุงเทพมหานคร นักเรียนสามารถ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูมากที่สุดคือ รอยละ 97.20
สําหรับนักเรียนที่มีคอมพิวเตอรใชที่บาน ในภาพรวมทั้งประเทศนักเรียนมี
คอมพิ ว เตอร ใ ช ที่ บ า นคิ ด เป น ร อ ยละ 37.80 ของนั ก เรี ย นทั้ ง หมด โดยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรดังกลาวสามารถใชอินเทอรเน็ตไดรอยละ 35.80 และเมื่อจําแนกรายภาค
พบวา กรุงเทพมหานคร นักเรียนมีคอมพิวเตอรใชที่บานมากที่สุดคือ รอยละ 84.90
ใชอินเทอรเน็ตไดรอยละ 73.90 รองๆ ลงมาคือภาคเหนือ นักเรียนมีคอมพิวเตอรใชที่
บานรอยละ 48.80 ใชอินเทอรเน็ตไดรอยละ 43.60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ
33.20 ใชอินเทอรเน็ตไดรอยละ 27.70 ภาคกลางรอยละ 29.70 ใชอินเทอรเน็ตได
รอยละ 24.40 และสุดทายคือ ภาคใต นักเรียนมีคอมพิวเตอรใชที่บานรอยละ 19.30
ใชอินเทอรเน็ตไดรอยละ 19.20
สํ า หรั บ การใช ป ระโยชนจ ากคอมพิ ว เตอรนั้ น นั ก เรี ยนรอ ยละ 66.80 ของ
นักเรี ยนทั้งประเทศใช ค อมพิ ว เตอรเพื่ อ พิ ม พรายงาน รองลงมา ประมาณร อยละ
52.60 ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเลนเกม รอยละ 34.60 ใชเพื่อการวาดภาพ และรอยละ
34.20 ใชคอมพิวเตอรเพื่อการหาขอมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู
การประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาครั้งนี้
ประเมินโดยพิจารณาตามหลักการบริหารซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน รวม 28 ตัวชี้วัด
ดังนี้ (1) ดานวัสดุและอุปกรณ ซึ่งในที่นี้ หมายถึง คอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้ง
โปรแกรมที่ใชในการเรียนการสอน (2) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากรัฐและที่ไดรับจากแหลงอื่นๆ (3) บุคลากร หมายถึง ครูอาจารยที่สอน
คอมพิวเตอร และบุคลากรที่เกี่ยวของ (4) การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหาร
จัดการในดานตางๆ เพื่อการเรียนการสอน
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สํ า หรั บ ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ
การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับเกณฑ คือ มีคะแนนการประเมินเทากับ 51.22 คะแนน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ผลการวิจัย พบวา 1) สถานศึกษามี
คอมพิวเตอรไมเพียงพอ คอมพิวเตอรลาสมัย ประสิทธิภาพต่ํามาก 2) ขาดครูผูสอน
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร โ ดยตรง
3) งบประมาณไมเพียงพอกับการดําเนินงานดานสื่อคอมพิวเตอร 4) ไมมีเครือขาย
การทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษา และ 5) ไมมีซอฟตแวรใหม ๆ
ดั ง นั้ น ข อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ 1) ควรเป ด ประเด็ น เรื่ อ งการใช
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ การศึ ก ษาเป น วาระแห ง ชาติ 2) สนั บ สนุ น ให แ ต ล ะ
โรงเรียนมีความพรอมในดานวัสดุอุปกรณ (Hardware & Software) และ บุคลากร
(Peopleware) 3) ใหสถานศึกษาจัดทําแผนที่เชิงกลยุทธ (Strategic Map) ในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจึ ง ขอเสนอรายงานผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อโปรดทราบและใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนานโยบายตอไป
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.2)
มติ
ที่ป ระชุม รับ ทราบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3 ผลการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา นําเสนอผลการคัดเลือกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการศึกษา สรุปไดดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดรวมกันดําเนินโครงการคัดเลือกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการศึกษา เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนในการจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนตนแบบที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายผลไปสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ซึ่งจะชวยใหการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบรรลุผลสําเร็จ
การคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการศึกษา มีหลักเกณฑการ
พิจารณา คือ 1) จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามความพรอม สอดคลองกับความ
ตองการในทองถิ่น 2) การมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในดาน
งบประมาณ วิชาการ รวมเปนกรรมการ ใหคําปรึกษา กําหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษา และ 3) การบริหารจัดการศึกษาโดยมีโครงสรางองคกรภายในรองรับ มี
แผนการเตรียมความพรอม/แผนการพัฒนาการศึกษาและมีการจัดสรรรายไดเพื่อ
การศึกษา
ผลการคัดเลือก แบงออกเปน 4 กลุม รวม 34 แหงทั่วประเทศ ประกอบดวย
1. เทศบาล (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) รางวัลดีเดน คือ 1) นครภูเก็ต 2) เมือง
เพชรบุรี และ 3) นครอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย คือ 1) นครยะลา
2) นครศรีธรรมราช 3) เมืองกระบี่ 4) เมืองพัทลุง 5) ตําบลกบินทร ปราจีนบุรี และ
ตําบลนางรอง บุรีรัมย
2. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) รางวัลดีเดน คือ 1) อบจ.สมุทรปราการ
2) อบจ.ตรัง และ 3) อบจ. แมฮองสอน รางวัลชมเชย คือ 1) อบจ.กําแพงเพชร
2) อบจ. เพชรบูรณ และ3) อบจ. ลพบุรี
3. เทศบาล (ที่ไมมีโรงเรียนในสังกัด) รางวัลดีเดน คือ 1) นครปากเกร็ด
นนทบุรี 2) ตําบลบานดุง จ. อุดรธานี 3) เมืองสระแกว จ.สระแกว และ 4) ตําบลรอง
กวาง จ. แพร รางวัลชมเชย คือ 1) ตําบลกงไกรลาศ สุโขทัย 2) ตําบลไรเกา
ประจวบฯ 3) ตําบลแมปุ ลําปาง 4) ตําบลเมืองแกลง ระยอง และ 5) ตําบลสามเงา ตาก
4. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รางวัลดีเดน คือ 1) อบต.ทากอ เชียงราย
2) อบต. เวียง เชียงใหม และ 3) อบต. ทาขาม สงขลา รางวัลชมเชย คือ 1) อบต.
บานกลาง ลําพูน 2) อบต. เขาสามยอด ลพบุรี 3) อบต. บึงยี่โถ ปทุมธานี 4) อบต.
วัดพริก พิษณุโลก 5) อบต. สาวะถี ขอนแกน 6) อบต.โนนขา ขอนแกน 7) อบต.
นาขาม กาฬสินธุ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอเพื่อโปรดทราบผลการคัดเลือก
และผลงานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดี เ ด น ด า นการศึ ก ษา และสํ า นั ก งาน
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เลขาธิการสภาการศึกษาจะรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดงานประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อยกยององคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการศึกษาตอไป
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.3)
มติ
ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกและผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดีเดนดานการศึกษา
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นางโชติกา
วรรณบุรี
นางนันทิชา แจมนุราช
ผูจดรายงานการประชุม
นางสิริพร บุญญานันต
รองเลขาธิการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

