รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 3/2548
วันพุธที่ 14 กันยายน 2548 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
______________________________
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
5. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
กรรมการ
คุณภาพการศึกษา
7. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นายสกล บุญคํา รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
8. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางจริยา เจียมวิจติ ร รองเลขาธิการฯ แทน)
9. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางดวงทิพย สุรินทาธิป ที่ปรึกษาดานตางประเทศ แทน)
10. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(นายสมนึก พิมลเสถียร รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ แทน)
11. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายไมตรี อินทุสุต รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แทน)
12. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมพงษ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน)
13. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร แทน)
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14. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุภัทร จําปาทอง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการพัฒนา
ทองถิ่นและการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม แทน)
15. ปลัดกระทรวงแรงงาน
(นางสาวอัสนียา ชุมนุมศิริวัฒน หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา
กองแผนงานและสารสนเทศ แทน)
16. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(นางสาวนัยนา คงสาหราย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน 8 แทน)
17. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
18. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
19. นายมานะ
สุดสงวน
20. นายนุชากร
มาศฉมาดล
21. นายธนา
เบญจาทิกุล
22. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
23. นายพงษ
ตนานนท
24. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
25. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
26. รองศาสตราจารยชนะ
กสิภาร
27. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
28. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
29. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
30. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
31. นายวิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
32. นายพิสิฐ
เจริญวงศ
33. นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
34. นายเกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
35. รองศาสตราจารยวิริยะ
นามศิริพงศพันธุ
36. นายพิสิษฐ
ณ พัทลุง
37. นายสุทธินันท
ปรัชญพฤทธิ์
38. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
นายมานิจ
สุขสมจิตร
นายอมเรศ
ศิลาออน
นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
นางจรวยพร
ธรณินทร
เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสิริพร บุญญานันต)

กรรมการที่ไมมาประชุม
1. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. นายประเวศ
พุมพวง
3. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
4. พระราชครูวามเทพมุนี
5. นายวินัย
สะมะอุน
6. ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ
7. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
8. ศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน
9. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
10. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
11. ศาสตราจารยยงยุทธ
ยุทธวงศ
12. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
13. ศาสตราจารยชัยอนันต
สมุทวณิช
14. นายกฤษณพงศ
กีรติกร
15. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ
ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายปยะบุตร
2. นายกิตติ
3. นายวัชระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดภารกิจ
ปฏิบัติศาสนกิจ
ปฏิบัติศาสนกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

ชลวิจารณ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
ลิ่มสกุล
ผูช วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
สนธิชัย
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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4. นางสาวลินดา
5. นายสุริยะ

สุจิกุล
รักษาการเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
เจียมประชานรากร คณะทํางานผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายพีรพันธุ พาลุสุข)

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม
เศรษฐพานิช ทีป่ รึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
2. นางรุงเรือง
สุขาภิรมย
ที่ปรึกษาดานวิจยั และประเมินผลการศึกษา
ตี๋ชื่น
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา
3. นายสวัสดิ์
4. นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ ผูอาํ นวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
5. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
ผูอ ํานวยการสํานักอํานวยการ
6. นายนพพร
สุวรรณรุจิ ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
7. นางนิรมล
กิตติวิบูลย
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
8. นางสุทธศรี
วงษสมาน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
9. นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง ผูอาํ นวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
10. นายกองเกียรติ
สหวรรณางกูร
นักวิชาการศึกษา 8ว.
11. นางสาวประภาพรรณ
ไชยวงษ
นักวิชาการศึกษา 8ว.
12. นายถวัลย
มาศจรัส
นักวิชาการศึกษา 8ว.
13. นางทิพยสุดา
สุเมธเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.
14. นางเพ็ญพรรณ
จิตตะเสนีย
15. นางฟามุย
เรืองเลิศบุญ
นักวิชาการศึกษา 8ว.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้ ง นี้ เ ป น การประชุ ม วาระแรกของประธาน
(รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นายจาตุ ร นต ฉายแสง) กรรมการและ
เลขานุการ (นายอํารุง จันทวานิช) จึงขอเชิญประธานมอบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการสภาการศึกษา
ประธานกลาวเปดประชุมและมอบนโยบายกอนดําเนินการประชุม ดังนี้
1. ประธานมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการชุดตาง ๆ
รวมถึง คณะกรรมการสภาการศึกษาใหมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย แผน
หรือภารกิจอื่น ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนด
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2. ให สกศ. จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งที่ จ ะดํ า เนิ น การ เนื่ อ งจากเมื่ อ
พิจารณางานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแลวพบวา มีความหลากหลาย
และมีจํานวนมาก ทั้งนี้การจัดลําดับความสําคัญใหพิจารณาจากประเด็นการประชุม
รวมทุ ก สัปดาห ระหว างประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึ กษาธิการ ผูช ว ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหนาสวนราชการ 5 องคกรหลักวามีเรื่อง
หรือประเด็นใดที่ สกศ. จะดําเนินการเพื่อชวยในการผลักดัน สงเสริม หรือสนับสนุน
ได และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการสภาการศึ กษาเพื่ อพิจารณาให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
กรรมการและเลขานุการ รายงานตอประธาน ดังนี้
1. บทบาทหนาที่ของสภาการศึกษาประกอบดวย การพิจารณาเสนอนโยบาย
การศึ ก ษา แผนการศึก ษาแหง ชาติ มาตรฐานการศึก ษา นโยบายด านทรั พยากร
การศึ กษา ประเมินผลการจั ดการศึ กษาและใหความเห็น คํ าแนะนําดานกฎหมาย
การศึกษา
2. องคประกอบของคณะกรรมการสภาการศึกษามีทงั้ หมด 59 คน ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน กรรมการโดยตําแหน ง 16 คน
ผูแทนองคกรเอกชน 2 คน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 คน ผูแทนองคกร
วิชาชีพ 2 คน ผูแทนดานศาสนา 5 คน ผูทรงคุณวุฒิ 30 คน เลขาธิการสภาการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสภาการศึกษาไดประชุมสภาการศึกษาระหวางเดือนมกราคม
ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2547 รวม 6 ครั้ ง และเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม 2548
รวม 2 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เรื่องที่ผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว คือ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย ระยะที่ 8 (ปงบประมาณ 2548-2552) และนโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
(2) เรื่องที่อยูในขั้นตอนคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คือ
(ราง) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชนและ
องคกรเอกชน ในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... และ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) พ.ศ. 2547-2551
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(3) เรื่องที่อยูในขั้นตอนการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา คือ
แนวทางการส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของศู น ย ก ารเรี ย นในสถานประกอบการ :
โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษา
และเรียนรูของเด็ก เยาวชนและครอบครัว และ (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. 2549-2559)
3. จากมติที่ประชุมสภาการศึกษาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2546 และวันที่ 24
กุมภาพันธ 2547 ใหมีการแตงตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษา เปนคณะอนุกรรมการ
ถาวร เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สภาการศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา จํ า นวน 5 คณะ ได แ ก
1) คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนการศึกษา นายกฤษณพงศ กีรติกร เปน
ประธาน 2) คณะอนุกรรมการดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายอมเรศ ศิลาออน
เปนประธาน 3 ) คณะอนุกรรมการดานกระจายอํานาจและทรัพยากร (ศาสตราจารย
ชั ย อนั น ต สมุ ท วณิ ช เป น ประธาน 4) คณะอนุ ก รรมการด า นพั ฒ นากฎหมาย
การศึกษา นายสุวัฒน เงินฉ่ํา เปนประธาน 5) คณะอนุกรรมการดานวิจัยและติดตาม
ประเมินผล นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เปนประธาน
ประธานรับทราบ และมีความเห็นตอการดําเนินงานของอนุกรรมการสภา
การศึกษาโดยสรุป ดังนี้ สกศ. ควรพิจารณาวา บทบาทของคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาจะมีสวนชวยใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอการทํางานขององคกร
หลักตามนโยบายที่ประธานไดมอบหมายไวตั้งแตเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการอยางไร เชน ดานนโยบายและแผน อนุกรรมการดานนโยบาย
และแผนการศึกษาอาจมีสวนชวยในการใหความเห็นหรือขอเสนอแนะตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการกําหนดหรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชวยใหขอเสนอแนะเรื่อง
การพัฒนาและการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการดานทรัพยากร
ชวยดําเนินการเรื่องทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้ประธานไดมอบหมายให สกศ.
ศึกษาเรื่องการใชทรัพยากรทางการศึกษาของประเทศวามีการดําเนินการอยางไร
มีประสิทธิภาพหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ
ดานกฎหมายการศึกษาควรพิจารณาเรื่อง การเรงรัดและความถูกตองของการ
ออกกฎหมายตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและเรื่องสุดทาย
คือระบบการวิจัย ติดตามและประเมินผล ซึ่งมีความสําคัญมาก แตปจจุบันยังไมมี
ระบบการประเมินที่ดีทั้งระบบการศึกษาที่จะชวยผูบริหารในการตัดสินใจกําหนด
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นโยบายที่ชัดเจนและถูกตอง คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาอาจชวยใหขอเสนอแนะ
ในเรื่องนี้ได
ดังนั้น ประธานจึงมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวบรวม
ประเด็ น ที่ ต อ งดํ า เนิ น การ เรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ แล ว กํ า หนดเป น ภารกิ จ ให
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชวยดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2548
กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายเลขานุการไดจัดสง
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2548 ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรองแลว โดยมี
กรรมการขอแกไข และฝายเลขานุการไดปรับแกเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2548
ระเบี ย บวาระที่ 3.1 เรื่อ งสื บ เนื่ องเพื่ อพิ จารณา (ราง) นโยบายการวิ จั ย ทาง
การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา (ราง) นโยบายการวิจัยทาง
การศึกษา เปนเรื่องสืบเนื่องจากคราวประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2548 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนําเสนอ (ราง) นโยบาย
การวิจัยทางการศึกษาตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ
(ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา โดยมอบใหอนุกรรมการดานวิจัย ติดตามและ
ประเมินผล ปรับปรุงรายละเอียดตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและนําเสนอตอสภา
การศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สกศ. (นางสาววัฒนา
อาทิตยเที่ยง) รายงานวา อนุกรรมการฯไดปรับปรุงรายละเอียด (ราง) นโยบายการ
วิจัยทางการศึกษาตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภาการศึกษา ดังนี้ เพิ่มหัวขอคํา
นิยาม เพิ่มความครอบคลุมในเนื้อหา ปรับวิสัยทัศน ปรับปรุงเนื้อหาของเปาหมาย
และปรับปรุงแนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร โดยมีประเด็นขอเสนอจาก
คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม คือ
1) ใหรัฐสนับสนุ นทรั พยากรเพื่ อการวิจั ยทางการศึ กษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง โดยเพิ่มสัดสวนงบประมาณดานการวิจัยทางการศึกษาจากภาครัฐใหไดไม
นอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจายประจําปดานการศึกษา หรือไมนอยกวา
รอยละ 0.05 ของ GDP
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2) ใหมีหนวยงาน หรือองคกรรับผิดชอบการบริหารจัดการวิจัยทางการศึกษา
ที่เปนรูปธรรม ในลักษณะเปนสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ โดยใหองคกร
ดังกลาวเปนองคกรอิสระในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการวิจยั ทางการศึกษาเพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3.1)
จากนั้น นายชิงชัย หาญเจนลักษณ ประธานอนุกรรมการดานวิจัยและติดตาม
ประเมินผล รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจําเปนของการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบ
การศึกษาแหงชาติวา เนื่องจากปจจุบันการวิจัยของประเทศไทย โดยเฉพาะดาน
การศึกษายังไมเปนระบบเทาที่ควร และงานวิจัยสวนใหญไมถูกนํามาใช เนื่องจากยัง
ไม มี ค วามชั ด เจน ซึ่ ง แตกต า งจากการวิ จั ย ทางด า นระบบสาธารณสุ ข ซึ่ ง มี
ความกาวหนามาก เห็นไดจากการทํางานขององคกรหลักดานสาธารณสุข 3 องคกร
คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
สําหรับการวิจัยทางการศึกษานั้นยังมีลักษณะการกระจายตัวสูง แมวาจะมีการ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) แตก็
เปนการสนับสนุนในดานอุปทาน เปนการสรางเสริมสมรรถภาพของนักวิจัยและสราง
ความเข ม แข็ ง ให ส ถาบั น วิ จัย การศึ ก ษา แต ไ ม ไ ด ต อบโจทย เ รื่ อ งระบบการศึ ก ษา
โดยตรง ดังนั้น การจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทํา
ยุ ท ธศาสตร ใ นการเลื อ กสนั บ สนุ น การวิ จั ย การศึ ก ษาควบคู ไ ปกั บ การสนั บ สนุ น
นโยบายการศึกษาของชาติ ใหเปนการวิจัยตามอุปสงค โดยสถาบันจะเปนศูนยกลาง
การเชื่อมโยงสนับสนุนการวิจัยระหวางภาครัฐและเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สภาหอการค า แหง ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป น ต น
ขณะเดียวกันสถาบันตองสรางความเขมแข็งในรูปของการติดตามผลและแกไขปญหา
ไปพรอมกัน
ตั ว อย า งเช น สถาบั น การวิ จั ย การศึ ก ษาในต า งประเทศ เช น Korean
Educational Development Institute Research (KEDI) ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เปนตน
การพิจารณา
ที่ประชุมไดมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
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นายพิสิฐ ณ พัทลุง ขอเสนอใหเพิ่ม ผูทรงคุณวุฒิจากสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในคณะกรรมการของสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติดวย
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีความเห็น ดังนี้ 1) สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาในฐานะหนวยงานกลางดานนโยบายและแผนควรมีบทบาทในการเปน
องคกรหลักดานนโยบายการวิจัยการศึกษาแหงชาติได โดยให สกศ. กําหนดกรอบ
แนวทาง แลวมอบหมายใหหนวยงานหรือสถาบันอุดมศึกษารับไปดําเนินการตอไป
2) ควรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใชประโยชนจากงานวิจัยทาง
การศึกษาที่มีอยูแลวกอนจะมีการตั้งองคกร 3) ปจจุบันปญหาการวิจัยไมไดอยูที่ขาด
สถาบันการวิจัย แตขึ้นอยูกับกลไกตลาดของนักวิจัย เชน ขาดแรงจูงใจ ขาดการ
แขงขันในการทําวิจัยใหมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ขาดระบบที่เอื้อตอการทํา
วิจัยและขาดนักวิจัย ซึ่งตองทําคูขนานกันไปกับการตั้งสถาบัน นอกจากนี้ ควรมีการ
ส ง เสริ ม ภาคเอกชนเข า มามี ส ว นร ว มทํ า วิ จั ย การศึ ก ษา ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารวิ จั ย ทาง
การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
สําหรับความเห็นเกี่ยวกับเอกสาร (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา ดังนี้
1) ควรมีการกําหนดระยะเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อจะทําใหยุทธศาสตรมี
2) ควรเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกับเปาหมายใหชัดเจน
ความคมชัดขึ้น
3) ควรระบุดัชนีชี้วัดความสําเร็จแตละยุทธศาสตรใหชัดเจนกํากับไวดวย
นายอมเรศ ศิลาออน มีความเห็น 2 ประเด็น คือ 1) ปญหาเรื่องการขาด
นักวิจัยดานการศึกษา เนื่องมาจากไมมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ชัดเจน และ
2) การวิ จั ย จะเกิ ด ขึ้ น ได ต อ งมี ค วามต อ งการ เช น ประเทศญี่ ปุ น หรื อ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีจะมีการทําวิจัยและพัฒนาดานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เนื่องจากมี
ความตองการพัฒนาดานอุตสาหกรรม ดังนั้น เราตองกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในระบบการศึกษา และพิจารณาวาความตองการคืออะไร จึงจะทําใหการวิจัยทาง
การศึกษาพัฒนาตอไปได
นายนิ พ นธ สุ ร พงษ รั ก เจริ ญ สนั บ สนุ น โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย ระบบ
การศึกษาแหงชาติ โดยขอความเสนอความคิดเห็นไววา สถาบันตองมีขนาดเล็ก
กระทัดรัด และตองใหเครือขายใหเขามามีสวนรวมการดําเนินการ ในขณะที่สถาบัน
ตองเปนศูนยรวมทางความคิดในการกระตุนใหเกิดความตองการทางการวิจัยทางการ
ศึกษาและควรเรงดําเนินการในการจัดตั้งสถาบันโดยเร็ว
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นายอําพล จินดาวัฒนะ เสนอความเห็น ดังนี้
1) สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ แตตองมีความ
ชัดเจนเรื่องบทบาทของสถาบัน เนื่องจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มี
ภารกิจหลักคือ การสนับสนุนการวิจัยเชิงระบบ (system research) เปนการวิจัยเชิง
ระบบเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ รู ป คื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบย อ ยต า งๆ ในระบบ
สาธารณสุขที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ไมใชเปนองคกรทําวิจัยเพื่อจะใหเปนการวิจัยที่
เปนระบบ (systematic research) ซึ่งในสวนนี้ถือเปนเรื่องสําคัญ
ดังนั้น ถาจัดตั้งสถาบันนี้ ตองพิจารณาวาควรเนนภารกิจอะไร มิเชนนั้นจะ
กลายเปนกลไกที่มาศึกษาเรื่องวิจัยทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดความซ้ําซอนกับหลายองคกร
ที่มีอยูแลว สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ กลไกที่จะมาดูแลการวิจัยเชิงระบบ ซึ่งไมควรเปน
ภารกิจของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพราะสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
แหงชาติตองมีลักษณะเปนองคกรอิสระภายใตกํากับ มีความคลองตัวมาก มีความ
หลากหลายในการสนับสนุ นใหเกิ ดการวิจัยในเชิง ระบบยอ ยตางๆ จึ งไม ควรเป น
หนวยงานราชการ
2) การดําเนินงานของสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ อาจศึกษาจาก
ประสบการณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งเปนการวิจัยตัวระบบสาธารณสุข
จนเกิดสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสส.) ที่เปนผลมาจากการผลักดันการ
วิจัยจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางระบบการเงิน การคลัง
นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ใช ผ ลการวิ จั ย เชิ ง ระบบนี้ ตั้ ง สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น
สุ ข ภาพแห ง ชาติ (สปสช.) เพื่ อ เป น กลไกเรื่ อ งการประกั น สุ ข ภาพของประชาชน
นอกจากนี้ผลการวิจัยเชิงระบบยังนํามาสูการสรางกลไกการทํางานและการขับเคลื่อน
สังคมใหมีสวนรวมในการดําเนินการเรื่องสุขภาพ เรื่องนโยบายสาธารณะ โดยการตั้ง
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) อีกดวย
โดยสรุป สถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติที่ตั้งขึ้นจะตองนําความรูที่ได
ไปสูการพัฒนากลไกอื่น ๆ ใหเกิดขึ้น รวมทั้งการปฏิรูปในระบบการศึกษาเดิมหรือ
ระบบการเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีความคิดเห็นวา สิ่งที่ดําเนินการได
ทันทีคือ เรื่องเครือขายการวิจัย โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณา
เครือขายการวิจัยตางๆ แลวศึกษาวา แตละองคกรมีบทบาท มีงบประมาณ รวมถึง
การเชื่อมโยงอยางไรซึ่งจะทําใหทราบวาจะสงเสริมและสนับสนุน รวมถึงการกระตุน
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ใหเกิดความตองการอยางไร จากนั้นจึงพัฒนาไปเปนสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
แหงชาติในระยะตอไป
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ สรุปความคิดเห็นโดยรวมไดดังนี้ 1) การดําเนิน
นโยบายวิจัยทางการศึกษาตองทําเปนลักษณะคูขนาน คือจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบ
การศึกษาแหงชาติควบคูไปกับการทําวิจัยทางการศึกษา
2) สถาบันวิจัยระบบ
การศึกษาแหงชาติมีหนาที่กําหนดกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา ไมใชจัดทํา
การวิจัยเอง และสถาบันตองสงเสริมสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของเครือขายดวย
3) ตองกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการศึกษา สวนกลไกในการนํา
นโยบาย ขอมูล ความรูตางๆ มาสนับสนุนนโยบายการศึกษาแหงชาตินั้น จําเปนตอง
มีการวิจัย
ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน ใหขอคิดเห็นวา การขับเคลื่อนเรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษามีความจําเปนตองทําการวิจัยที่เรียกวา การวิจัยเชิงระบบ (formative
research) ดังนั้น สถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ จึงมีความเหมาะสมเนื่องจาก
จั ดตั้ ง ขึ้ น เพื่อ การพั ฒ นาระบบกลไกการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึก ษาไม ใช เน น
เฉพาะเรื่องการประเมินผลเทานั้น
ประธานมี ความเห็ นว า เรื่ องที่ นํ าเสนอนั้ นคื อ (ร าง) นโยบายการวิ จั ยทาง
การศึกษาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการจากคราวประชุมครั้งที่แลว สวนใหญมี
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการวิจัยทางการศึกษาซึ่งถือเปนเรื่องการวิจัยสรางองค
ความรูและพัฒนาความรู เชน เรงรัดใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสูการเปนสถาบันที่
เนนการผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของประเทศ รวมทั้งการสงเสริมใหมี
เครือขายการทํางานรวมกันของประชาคมการวิจัยทางการศึกษา โดยเฉพาะเครือขาย
ระดับฐานราก เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งจากขอเสนอดังกลาวประธานมี
ความเห็นวาไมควรจํากัดเฉพาะประชาคมการวิจัยระดับฐานรากหรือชุมชนเทานั้น
ตองคํานึงถึงการสรางเครือขายขององคกรการศึกษาดวย เพื่อความเชื่อมโยงและ
ประสานกันใหชัดเจน
อยางไรก็ตาม ขอเสนอเพิ่มเติมที่เสนอตอกรรมการพิจารณาเปนเรื่องการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ ซึ่งไมใชเรื่องเดียวกันกับขอเสนอเรื่องการ
วิจัยขางตน ที่หมายถึงการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อใหมีองคความรูวาดวย
การจัดการศึกษาที่ดีขึ้น ไมวาจะเปนการวิจัยโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือไม
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ประธานมีความเห็นวา ขอเสนอเรื่องการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
แหงชาติเปนเรื่องที่มีลักษณะเจาะจงกวาเนื้อหาที่นําเสนอใน (ราง) นโยบายการวิจัย
ทางการศึกษา ดังนั้นหากจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตองจัดลําดับหัวขอการ
รวมถึงการจัดตั้ง
นําเสนอใหชัดเจนบางเรื่องอาจแนบเปนขอสังเกตเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาตินั้น ประธานเสนอใหออกเปนพระราชกฤษฎีกา
มากกว า เสนอเป น พระราชบั ญ ญั ติ เนื่ อ งจากมี ค วามคล อ งตั ว ในการดํ า เนิน การ
มากกวา
ประธานสรุปสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติที่เสนอเปนการวิจัยระบบ
เพื่อจัดระบบการศึกษาใหดีขึ้น แตไมใชสถาบันที่แกปญหาเกี่ยวกับระบบการวิจัยของ
องคกรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้ยังไมมีระบบที่ชัดเจนและตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิจัย
เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดในการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการบริหารจัดการลักษณะ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit - SDU) เพื่อดําเนินการดังกลาว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการของ (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา โดยใหความ
เห็นชอบตามประเด็นที่เสนอ คือ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
ตามเป า หมายให ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละ 1.5 ของงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ด า น
การศึกษา หรือรอยละ 0.05 ของ GDP และเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบ
การศึกษาแหงชาติ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันตองมีขนาดกระทัดรัด
และมีเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบการวิจัยทางการศึกษา
2. เห็นชอบใหนํา (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา เสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) Roadmap การปฏิรูป
การศึกษาไทย พ.ศ. 2548 – 2551 ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมวาสืบเนื่องจากสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาไดเสนอ (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551
ตอที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2548 เปนวาระ
เพื่ อ ทราบ และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบโดยประธาน (นายอดิ ศั ย โพธารามิ ก )
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มอบหมายให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น งานไปศึ ก ษา และนํ า กลั บ มาพิ จ ารณาในการ
ประชุ มครั้ ง ตอ ไป สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา จึงไดปรั บแกและนํา (ร าง)
Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 มานําเสนอตอที่ประชุมสภา
การศึกษาเปนวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสุทธศรี วงษสมาน)
นําเสนอ (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548– 2551 ตามแผน
บริหารราชการแผนดิน สรุปไดดังนี้
การจัดทํา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 ตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน มีวัตถุประสงค คือ 1) เปนแนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษาไทยป 2548-2551 2) เปนแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 3) เปนแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาป 25482551 โดยมีกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน คือ ดําเนินงานตามมิติระเบียบวาระงาน
พิเศษ (agenda-based approach) ตามประเด็นยุทธศาสตรขอ 2 ก ของแผนการ
บริหารราชการแผนดิน ซึ่งประกอบดวย เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมาย และ
กลยุทธหลัก 5 ประการ รวมทั้งกลยุทธหลักขอ 2 ฉ ที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ
แล ว ตลอดจนนโยบายของรั ฐ บาลป จ จุ บั น และยุ ท ธศาสตร สู ก ารปฏิ บั ติ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผลจากการประเมินการปฏิรูปการศึกษาในชวงเวลาที่ผานมา
(ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 ที่นําเสนอได
บูรณาการการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ (function-based approach) ขาม
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการโดยประชุมหารือรวมกัน 24
หน ว ยงาน และได มี ก ารกํ า หนดเป า หมายรายป ที่ ยึ ด จากฐานข อ มู ล ป จ จุ บั น
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบ การประชุมวาระที่ 3.2 หมายเลข 2 : การ
ประมาณการเปาหมายผูเรียนปการศึกษา 2548-2551)
สาระสําคัญของ (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551
ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ที่ตองการมุงเนนพัฒนาคนโดยใหคนเปน
ศูนยกลางการเรียนรูใหเปนคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขัน
และมีคุณธรรม จริยธรรม สูสังคมฐานความรู และมีเปาหมายวาในป 2551 ตองการ
จะใหคนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ป และรอยละ 50 ของกําลังแรงงานมีการศึกษา
มัธยมศึกษาขึ้นไป และประกอบดวยกลยุทธหลัก 5 ประการ รวมถึงมาตรการตาม
กลยุทธหลัก 13 มาตรการ ดังนี้
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กลยุทธหลักที่ 1 เรงรัดปฏิรูปการศึกษา บุคลากรและกระบวนการเรียนการ
สอน สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชน องคกรเอกชนและการเรียนรูตลอดชีวิต
ประกอบดวย 4 มาตรการ ดังนี้ 1) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวม
ของเอกชน พ อ แม ผู ป กครอง ชุ ม ชน องค ก รสั ง คมเพื่ อ ยกระดั บ การศึ ก ษาไทย
2) ผลิ ต พั ฒ นา และยกระดั บ วิ ช าชี พ ครู คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
3) ปฏิรูปการเรียนรู หลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต
การศึกษาปฐมวัย จนถึงการปฏิรูปอุดมศึกษาสูมาตรฐานโลก 4) เรงรัดการกระจาย
อํานาจการศึกษาสูสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพรอม และถาย
โอนการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กลยุ ทธหลั ก ที่ 2 จัดคาราวานเสริ ม สรางเด็ ก ซึ่ ง ที่ ป ระชุม คณะรัฐ มนตรีได
มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนเจาภาพหลัก
ประกอบดวย 1 มาตรการ คือ การจัดหนวยเคลื่อนที่และวางระบบกลไกสรางความ
รวมมือ พัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรมระหวางพอแมผูปกครอง สถานศึกษา
กลยุท ธห ลัก ที ่ 3 สรา งสภาพแวดลอ มและแหลง เรีย นรู  ประกอบดว ย 2
มาตรการ ดังนี้ 1) เรงสรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู และแหลงบริการองคความรู
รวมทั้งการสงเสริมนิสัยรักการอาน 2) วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา
กลยุ ทธ หลั กที่ 4 พั ฒนาความร วมมื อระหว างภาครั ฐ ผู ประกอบการ สถาบั น
การศึกษา ประกอบดวย 2 มาตรการ ดังนี้ 1) การปฏิรูปการอาชีวศึกษา เรงผลิตและ
พัฒนากําลังคน ฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมหลัก 2) ขยายระบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษาและสรางความรวมมือในรูปแบบที่หลากหลาย
กลยุ ท ธ ห ลั ก ที่ 5 การสร า งโอกาสการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ประกอบด ว ย 4
มาตรการ ดังนี้ 1) จัดตั้งกองทุน ICL 2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ
ทรัพยากรทางดานการศึกษา 3) พัฒนาระบบ ICT และสื่ออิเล็กโทรนิกสตางๆ
4) เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมายการศึกษา ใหสิทธิประโยชนทางภาษี เงินอุดหนุน
และสิทธิประโยชนอื่นแกผูจัดการศึกษา หรือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับประเด็น
ยุทธศาสตร 2 ฉ ประกอบดวยกลยุทธในการสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดเรียน
ในโรงเรียนดีใกลบาน
จากการประสานงานกับ กระทรวง ทบวง กรมทั้ ง หมด พบว ามีโ ครงการที่
สอดคลองในประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธมาตรการตางๆ รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 : (ราง) แผนปฏิบัติ
ราชการ ตามประเด็ น ยุท ธศาสตร ขอ 2 ก และ 2ฉ* ของแผนการบริ ห ารราชการ
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แผ น ดิ น พ.ศ. 2548-2551) สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ กษา จึ งเสนอต อสภา
การศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาให ข อ คิ ด เห็ น และให ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ นํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2)
จากนั้น กรรมการและเลขานุการไดรายงานเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดทํา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551
เปนการดําเนินงานตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ทั้งจากประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายและกลยุทธหลัก
2) การกําหนดมาตรการการดําเนินงาน เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดการทํางาน
ทั้งในสวนที่เปนแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติ ไดคํานึงถึงคําหลักสําคัญ (key words)
ที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา และผลการประเมินการปฏิรูปการศึกษาในชวงที่ผานมา รวมทั้งปญหา
อุปสรรคตางๆ และขอคิดเห็นแนวทางในการจัดทําชุดโครงการที่ควรดําเนินการใน
อนาคต มีลักษณะเปนการดําเนินงานตามมิติระเบียบวาระงานพิเศษ (agenda-based
approach)
3) การกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก โดยหนวยงานรับผิดชอบหลัก
ตองประสานจัดทําแผนการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดทําเปนรายละเอียด
ภายใตชุดโครงการที่ควรดําเนินการ สําหรับการดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตร
2 ก ที่กระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักทางการศึกษา ไดจัดใหมี
การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางองคกรหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปแลว
การพิจารณา
ที่ประชุมไดมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา ตั้งขอสังเกตและใหขอเสนอแนะวา การจัดทํา (ราง)
Roadmap การปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย พ.ศ. 2548-2551 ควรจะยึ ด ตามประเด็ น
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่ผานความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลวใหครบถวน โดยการนําประเด็นยุทธศาสตรการปฎิรูป
การศึกษานั้นมาพิจารณาจัดเรียงลําดับความสําคัญตามความความจําเปนรีบดวน
ทั้งนี้ เพื่อทําใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ สวน
มาตรการ ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ ควรพิจารณาความสําคัญเปนลําดับรองลงไป
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ประธาน มีความเห็นตรงกันในประเด็นการเรียงลําดับความสําคัญของกลยุทธ
หลัก แมวาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนําเสนอ (ราง) Roadmap การ
ปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกั บแผนการ
บริ ห ารราชการ แผ น ดิ น และนโยบายรั ฐ บาลแล ว ก็ ต าม แต สิ่ ง ที่ ยัง ไมชั ด เจน คื อ
กลยุทธหลักเรื่องใดเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนลําดับตน เนื่องจากขอความในแต
ละกลยุทธมีความสําคัญ ไมเทากัน เชน กลยุทธหลักที่ 1 เรงปฏิรูปการศึกษาเปน
เรื่ อ งนโยบายซึ่ ง ใหญ ก ว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลยุ ท ธ ห ลั ก ที่ 2 เรื่ อ งคาราวาน
เสริมสรางเด็ก ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม/โครงการ
โดยข อ เท็ จ จริ ง การเร ง ปฏิ รู ป การศึ ก ษา มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว รวมถึงนโยบาย
เรงดวนที่ประธานไดประกาศไวตั้งแตชวงเวลาที่เขาดํารงตําแหนง เชน เรื่องการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน การพั ฒ นาครู เป น ต น ดั ง นั้ น ประธานจึ ง
ความเห็นวา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ.2548-2551 ฉบับนี้ ควร
มีการปรับแกไขกอน และนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งควรหาคําภาษาไทยที่
เหมาะสมมาใชแทนคําภาษาอังกฤษวา “Roadmap” ดวย
นอกจากนี้ ประธานยังไดตั้งขอสังเกตในสวนของเปาหมายป 2551 ที่จะให
ประชากรมีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ป แรงงานรอยละ 50 มีการศึกษามัธยมขึ้นไปนั้น ควร
ตองกําหนดเปาหมายในเชิงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ตรงกับความ
ตองการ ของประเทศดวย
ดั งนั้ น ประธานจึ งขอให ที่ ประชุ มอภิ ปรายในประเด็ นกว างๆ ส วนประเด็ น
รายละเอียดใหนําไปพิจารณาในการประชุมระดมความคิดเรื่อง นโยบายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ระหวางวันที่ 17-18 กันยายน 2548 ณ โรงแรม
ดิอิมพีเรียลเลควิว แอนด กอลฟคลับ จ. เพชรบุรี เพื่อขยายความใหเกิดความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร ใหขอเสนอแนะวาที่กําหนดเปาหมาย ป 2551
ขอ 2 แรงงานรอยละ 50 มีการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป ควรตองนําสมรรถนะหรือ
คุณวุฒิวิชาชีพมาเปนเปาหมายเพิ่มจากการศึกษาระดับมัธยมดวย
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ใหขอเสนอแนะการดําเนินงานการปฏิรูป
การศึกษาขอไทยในปจจุบันวา สิ่งขาดมากที่สุด คือ แนวคิดในการบริหารจัดการแนวใหม
(modern management) ซึ่งผูที่มีหนาที่ในการวางแผนการศึกษาควรมีความรูความ
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เขาใจหลั กการของการบริหารจัดการแนวใหม ซึ่ งมีสิ่ง สําคั ญที่จะตองคํานึง ถึงคือ
พันธกิจและยุทธศาสตรในการดําเนินการจัดทําแผนใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
ประธาน กลาวสนับสนุนนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา วาในการดําเนินงาน
ปฏิรูปการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ควรนําผูที่มีความรูทางดานการบริหารจัดการ
แนวใหม และชางเทคนิคทางการศึกษา เชน ผูที่ชํานาญเรื่องสื่อการเรียนการสอน
มาผสานเชื่อมโยงกัน โดยอาจจะตองเชิญผูที่ที่มีความรูความสามารถดานตางๆ เชน
ดานการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จแบบสมดุล (balanced scorecard) หรือนักเรียน มา
จั ด เวที ป ระชุ ม สั ม มนาระดมความคิ ด ให นั ก การศึ ก ษาหรื อ ผู ที่ มี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษารับฟงสภาพปจจุบันและปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อหาแนว
ทางการดําเนินงานที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปฏิรูปศึกษา
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต แสดงความคิดเห็น 2 ประการ ดังนี้
1) เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดเรงปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหไดคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ ควรตองคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพของครูเปนหลัก เพราะครูเปน
ผูสอน การปฏิรูปครูจะนําสูการปฏิรูปการเรียนรู และจะบรรลุตามเปาประสงคเชิง
ยุ ท ธศาสตร ที่ กํ า หนดไว คื อ ผู เ รี ย น เก ง ดี มี สุ ข โดยในการพั ฒ นาครู จํ า เป น ต อ ง
พิ จ ารณาประเด็น เรื่ อ งการเลื่อ นวิท ยฐานะ เพื่ อ เป น แรงจูง ใจใหค รู รั ก ษาคุ ณ ภาพ
ดังนั้นการพัฒนาครูจึงเปนกลไกหลักในการเรงปฏิรูปการศึกษา และมีความคิดเห็นวา
การแก ป ญ หาเรื่ อ งหนี้ สิ น ครู ที่ ดํ า เนิ น การอยู ใ นขณะนี้ เป น การรวมหนี้ ใ ห กั บ ครู
มากกวาเปนการแกไขปญหา
2) ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน ในปจจุบันโรงเรียนมีปจจัยโครงสรางพื้นฐานไม
เพียงพอตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
เชน โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
จึงควรคิดหาแนวทางการจัดโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอ
ประธานชี้ แ จงวา การพั ฒ นาครู เ ป น หนึ่ ง ในสองเรื่อ งแรกที่ได ป ระกาศเป ด
ประเด็นไวแลว คือการพัฒนาครูกับการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งใน (ราง)
Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ.2548-2551 ที่สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาเสนอมาเปนการเนนการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเปนเพียงบางสวนของการ
พัฒนาครูเทานั้น ดังนั้นจึงควรตองนํา 2 เรื่องนี้มาเชื่อมโยงกัน เพราะคําวาพัฒนาครู
หมายถึงการทําใหครูมีความสามารถในการสอนวิชาตางๆ สอนเด็กใหคิดเปน โดยครู
ตองเลิกระบบทองจํา รวมทั้งหาวิธีการสรางระบบสรางเครือขาย และขั้นตอนวิธีการ

18
ในการพัฒนาครู เพื่อเปลี่ยนครูใหไปสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะเปลี่ยน
ใหม โ ดยต อ งพั ฒ นาเชื่ อ มโยงกั บ เรื่ อ งการเลื่ อ นวิ ท ยฐานะด ว ย ทั้ ง นี้ ต อ งปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑในการเลื่อนวิทยฐานะ ของครู เพื่อสรางครูไดตรงตามความตองการ
นายวัชระ สนธิชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวเสริมวา
การบริ หารจั ดการแนวใหมที่กําลังเป นที่ สนใจมากในขณะนี้คือการบริหารจัดการ
ความรู (Knowledge Management - KM) คือการนําโจทยปญหามาทําวิจัย แตใน
(ราง) Roadmap นี้นําเปาหมายมาเปนตัวตั้งแลวบริหารจัดการความรู และในสวน
เปาหมายที่รัฐบาลเสนอมา 2 ขอนั้น เปนเปาหมายที่เปนผลผลิตทั่วไป จึงเสนอขอให
เพิ่มผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไวใน (ราง) Roadmap การปฏิรูป
การศึกษาไทยดวย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) มีขอคิดเห็น
วาการจัดทํา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 เปนการ
ดําเนินงานรวมกันขององคกรหลัก 5 แหงภายในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ซึ่งในชวงแรกเปนการดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน แต
ขณะนี้มีประเด็นปญหาเพิ่มเติมจากประธาน ซึ่งที่จริงแลวไดนําทั้งนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว มาเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงาน เพียงแตอาจจะตองจัดกลุมและจัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็ น ที่ ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การใหม ซึ่ ง คิ ด ว า จะนํา ไปพิจ ารณาในการประชุ ม ระดม
ความคิด เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ระหวางวันที่
17-18 กันยายน 2548 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลเลควิว แอนด กอลฟคลับ จ. เพชรบุรี
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายสมนึก พิมลเสถียร) มีความคิดเห็น
วาควรตองมีการจัดกรอบการดําเนินงานใหม โดยเริ่มตนจากการพิจารณาผลสําเร็จที่
รัฐบาลตองการโดยคํานึงถึงผลลัพธ ผลผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีแนวคิดในการบริหารจัดการ เชน การพัฒนาครู หลักสูตรการศึกษา
ตามที่ประธานไดใหแนวทางไว และสนับสนุนแนวคิดเรื่อง การบริหารจัดการแนวใหม
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร และเห็นวาการปฏิรูปการศึกษาควรจะ
นําคําหลักสําคัญ (key words) ที่ประธานไดเคยใหแนวทางไวแลว แตไมไดมีการนํา
ลงสูการปฏิบตั ิอยางถูกตองมาดําเนินการใหชัดเจน
ประธานสรุปวา ขอใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับขอสังเกตและ
ข อ คิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณาปรั บ แก ไ ข และนํ า ผลจากการประชุ ม ระดม
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ความคิด เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ระหวางวันที่
17-18 กันยายน 2548 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลเลควิว แอนด กอลฟคลับ จ. เพชรบุรี
มาเปนขอมูลประกอบ และนํามาเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษาอีกครั้ง
นายมานะ สุดสงวน เสนอแนะใหนําสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ. 2546 ไวใน (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 ดวย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการการจัดทํา (ราง) Roadmap
การปฏิรูป
การศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยใหฝาย
เลขานุ ก ารไปพิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง โดยบู ร ณาการกั บ นโยบายรั ฐ บาลและข อ เสนอ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว และนํามาเสนอ
สภาการศึกษาในครั้งตอไป
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นางโชติกา วรรณบุรี
นางนันทิชา แจมนุราช
ผูจ ดรายงานการประชุม
นางสิริพร บุญญานันต
รองเลขาธิการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

