รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 5/2547
วันจันทรที่ 30 สิงหาคม 2547 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทตั
สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายอดิศัย โพธารามิก)
2. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมบัติ กลิ่นผา รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นายสุรเดช ฉายะเกษตริน
รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ มาแทน)
4. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางดวงทิพย สุรินทาธิป ที่ปรึกษาดานตางประเทศ มาแทน) กรรมการ
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นางพรรณี แกนสุวรรณ ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิน่ มาแทน)
6. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายพานิช จิตรแจง ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน มาแทน)
7. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางสาวยุพา ประเสริฐยิ่ง
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาแทน)
8. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(นายมนูญ อรามรัตน ผูตรวจราชการกระทรวง มาแทน)
9. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ

10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายดิเรก พรสีมา รองเลขาธิการฯ มาแทน)
12. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(นางศิริพรรณ ชุมนุม
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาชางอุตสาหกรรม มาแทน)
13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (นายบุญยงค เวชมณีศรี รองเลขาธิการฯ มาแทน)
15. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นางอรวรรณ ชยางกูร ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม มาแทน)
16. เลขาธิการคุรุสภา
17. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
18. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
19. นายมานะ
สุดสงวน
20. นายนุชากร
มาศฉมาดล
21. นายประเวศ
พุมพวง
22. นายธนา
เบญจาทิกุล
23. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
24. นายวินัย
สะมะอุน
25. ผูชวยศาสตราจารยเลขา
ปยะอัจฉริยะ
26. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
27. รองศาสตราจารยชนะ
กสิภาร
28. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
29. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
30. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
31. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
32. นายวิรุณ
ตั้งเจริญ
33. นายพิสิฐ
เจริญวงศ

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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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นายเกรียงศักดิ์
รองศาสตราจารยวิริยะ
นายพิสิษฐ
นายสุทธินันท
นายมานิจ
นายกฤษณพงศ
นายอมเรศ
นายชิงชัย
นางจรวยพร
เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสิริพร บุญญานันต)

เจริญวงศศักดิ์
กรรมการ
นามศิริพงศพันธุ
กรรมการ
ณ พัทลุง
กรรมการ
ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการ
สุขสมจิตร
กรรมการ
กีรติกร
กรรมการ
ศิลาออน
กรรมการ
หาญเจนลักษณ
กรรมการ
ธรณินทร
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการที่มาประชุมไมได
1. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
2. พระราชครูวามเทพมุนี
3. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
4. นายพงษ
ตนานนท
5. นางทักษิณา
สวนานนท
6. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
7. นายวิจิตร
ศรีสอาน
8. นายวิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
9. นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
10. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
11. นายยงยุทธ
ยุทธวงศ
12. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
13. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
14. นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
15. ศาสตราจารยชัยอนันต
สมุทวณิช
16. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายปยะบุตร ชลวิจารณ
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
2. นางชมนาด หิรัญเมฆวนิช ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายวิชัย
พรมเกตุ
ผูชว ยผูอํานวยการกองศึกษา เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด
4. นายดํารง
ลิมาภิรักษ
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
5. นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 8
สํานักงบประมาณ
6. นายโชค
เปรมกิจพรพัฒนา เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 6ว.
สํานักงบประมาณ
7. นางสัจจพร
เทียมเมือง
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 6ว.
สํานักงบประมาณ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม
เศรษฐพานิช
2. นางรุงเรือง
สุขาภิรมย
3. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู
4. นายนพพร
สุวรรณรุจิ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
5. นางสุรางค
โพธิพ์ ฤกษาวงศ ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
6. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
7. นางสุทธศรี
วงษสมาน รักษาการผูอํานวยการสํานักนโยบาย
และแผนการศึกษา
8. นางนิรมล
กิตติวิบูลย
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
9. นางทิพยสุดา สุเมธเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8ว.
10. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8ว.
11. นางสาววรัยพร แสงนภาบวร นักวิชาการศึกษา 8ว.
12. นางสาวสมรัชนีกร อองเอิบ
นักวิชาการศึกษา 8ว.
13. นายถวัลย
มาศจรัส
นักวิชาการศึกษา 8
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14. นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ
15. นางเกื้อกูล
ชั่งใจ
16. นางอัมพร
พงษกังสนานันท
17. นางสาวลลิตา ยุวนากร

นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) แจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
1. นายประยงค รณรงค ซึ่งเปนครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 1 ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับรางวัลแมกไซไซ 2004 สาขาผูนํา
ชุมชน
2. ความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา 5 เรื่อง ดังนี้
2.1 ราง กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานขององคกร
ชุมชน องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... รัฐมนตรีในฐานะประธานไดมอบ
ให สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องการ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.1
และ สกศ. ไดจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไปแลว 1 ครั้ง ขณะนี้กาํ ลังอยูในระหวาง
หารือเพื่อดําเนินการตอไป
2.2 แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเซีย ระยะที่ 8 (ปงบประมาณ 2548-2552) ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.1 เพื่อพิจารณา
2.3 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.1 เพื่อพิจารณา
2.4 ราง นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ขณะนี้รอนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.1 เพื่อพิจารณา
2.5 รางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( 0-5 ป) พ.ศ.
2547-2551 ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.1
เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2547
ผูชวยเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2547 ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรองเรียบรอยแลว โดยกรรมการ
ใหการรับรองโดยไมมกี ารแกไข
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ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา :
3.1 นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน
รักษาการผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (นางสุทธศรี วงษสมาน) ชี้แจงวา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2547 เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการเรงรัด กํากับ ติดตามการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่ยังมีปญหาหลายดาน เชน เรื่องสถานที่ บุคลากร
ทรัพยากร เปนตน และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุธรรม แสงประทุม)
ขอให
สกศ.
รวมสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได
ประชุมปรึกษารวมกัน จากนั้นไดจัดประชุมระดมความคิดรวมกับผูบริหารของวิทยาลัย
ชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงานที่เกี่ยวของประมาณ 80 คน เพื่อพิจารณาขอเสนอ
นโยบายที่จะนําเสนอสภาการศึกษาตอไป สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
สภาพการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนในปจจุบัน
1. หลักการและวัตถุประสงค วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาของรัฐที่จดั
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา และฝกอบรมดานวิชาการและวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการและปญหาของชุมชน
2. นโยบายในการดําเนินงาน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ
2545 เห็นชอบใหวิทยาลัยชุมชนเปนสถานศึกษาที่เปดกวาง เขาถึงไดงา ย มีหลักสูตรที่
หลากหลาย ยืดหยุน และคาใชจายต่ํา เนนการมีสวนรวมของชุมชน และการบริหาร
จัดการโดยชุมชน โดยไมสรางสถานศึกษาใหม และใหเปนหนวยงานที่จะสรางความ
เขมแข็ง และเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและทองถิ่นเปนหลัก
3. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.1 ประเภทของหลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรอนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรระยะสั้น
3.2 ผูสอน เปนขาราชการประจําของวิทยาลัยชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ
จากสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือภูมิปญญาในทองถิ่น
4. การจัดตัง้ วิทยาลัยชุมชน ป 2545-2546 มีการจัดตั้งแลว 10 แหง
ไดแก แมฮอ งสอน พิจติ ร ตาก บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู อุทัยธานี สระแกว
ระนอง และนราธิวาส โดยเนนจังหวัดที่ไมมสี ถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ในป
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2547-2548 ไดรับงบประมาณในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพิ่มอีก 5 แหง รวมทั้ง
จัดตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใตอีก 2 แหง คือ ยะลา และปตตานี
5. ผลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา 14 โปรแกรมวิชา
มีนักศึกษาจํานวน 10,347 คน และขณะนี้มีผูสําเร็จการศึกษาแลว 387 คน สวน
หลักสูตรระยะสั้นมีนักศึกษาจํานวน 22,000 คน จากการศึกษาการดําเนินงานที่ผานมา
หลักสูตรที่มีผูเรียนสนใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก หลักสูตรอนุปริญญาสาขาการ
ปกครองทองถิ่น คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาชุมชน และการจัดการ
ทั่วไป ผูเรียนที่เขาเรียนมีอายุระหวาง 18-71 ป รอยละ 70 ของผูเรียนสวนใหญ
ประกอบอาชีพและทํางานอยูในชุมชน
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังกลาวแลว เห็นวาการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนั้น
เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาเฉพาะใน
ระดับสูงและใชงบประมาณอยางประหยัดเมื่อเทียบกับผลผลิต เนนการบริหารจัดการ
โดยชุมชน
เปนกลไกพัฒนาคนและชุมชนใหเขมแข็งเสริมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ขณะเดียวกันยังสามารถรองรับความตองการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะผูที่
อยูในทองถิน่ หางไกลและดอยโอกาส
อยางไรก็ตาม
การดําเนินงานที่ผานมายังพบปญหาและอุปสรรคหลายประการ
เชน ปญหาดานบุคลากร การใชอาคารสถานที่ การมีสวนรวมของชุมชน ไดแก องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ยังไมมีความชัดเจน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 วา ใหทองถิ่นเขารวมลงทุนหรือมีสวนริเริ่มในการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนดวย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอนโยบาย
สงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน รวม 3 ประการ เพือ่ ขอ
อนุมัตใิ หเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป ดังนี้
1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณคาใชจายประจําป เพื่อสงเสริม
สนับสนุนและสงบุคลากรเขารับการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนจัดตามความจําเปน
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอแนะตอวิทยาลัยชุมชนในการจัดหลักสูตร
เพื่อพัฒนาทองถิ่นตามความตองการและความจําเปน รวมทั้งใหการสนับสนุนทรัพยากร
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. สนับสนุนใหองคการบริหารสวนจังหวัด ทีย่ ังไมมีวิทยาลัยชุมชน จัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนตามความพรอมและความตองการของทองถิน่
โดยใหมีการปรับปรุง
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กฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหกําหนดความสัมพันธกบั สกอ. ในการ
ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงดังกลาวดวย
การพิจารณา
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีขอเสนอแนะที่ขอใหนําไปพิจารณาในการจัดทํา
นโยบาย โดยสรุป ดังนี้
1. ควรกําหนดเปาหมายของนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดในการดําเนินงาน เชน ตองการให
ชุมชนมีสว นรวมในดานงบประมาณ ทรัพยากร กําลังคน อยางไร ฯลฯ
2. นิยามของกลุมเปาหมาย คําวาทองถิ่น ควรระบุใหชัดเจนวา หมายถึงบุคคล
หรือหนวยงาน เชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา
อื่นๆ ภาคธุรกิจหรือองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน รวมถึงกลุมบุคลากรที่รับการศึกษา
ควรระบุใหชัดเจนวาหมายถึงกลุมใด
3. ควรพิจารณาใหมีการใชมาตรการสรางแรงจูงใจที่ทําใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน มากกวาใชมาตรการเชิงบังคับเพียงอยางเดียว
4. การกําหนดนโยบาย ควรมีหลักเหตุผลรองรับเพื่อใหรูทมี่ า และมีความหนักแนน
เพียงพอที่จะทําใหเขาใจหลักการและเหตุผล
5. ควรกําหนดชวงระยะเวลาของนโยบายในแตละประเด็นที่มกี ารนําเสนอไวอยางชัดเจน
เพราะแตละนโยบายมีระยะเวลาดําเนินการแตกตางกัน รวมถึงควรลําดับความสําคัญของ
นโยบายแตละขอ
6. การสนับสนุนใหองคการบริหารสวนจังหวัดทีย่ ังไมมีวิทยาลัยชุมชนจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนไดนั้น ควรพิจารณาความจําเปนและความตองการ ไมใชเพียงแตจัดใหมีครบทุก
จังหวัด
บางครั้งอาจจะไปรวมกับจังหวัดใกลเคียงแลวทําใหเกิดประโยชนมากกวาก็ไม
จําเปนตองตัง้ ขึ้นใหม เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณตอขนาด (economy of scale)
7. การจัดตัง้ วิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัดอาจทําใหขาดการผสมผสานความหลากหลายทาง
ความคิด เนื่องจากไมมโี อกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และควรมีการ
คํานึงถึงเรื่องการเทียบโอนดวยวาจะดําเนินการอยางไร เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในระบบ
การศึกษาและไมใหมีปญ
 หาในเชิงคุณภาพเมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
(รายละเอียดของขอเสนอแนะอยูในเอกสารแจกในที่ประชุม)
นายอมเรศ ศิลาออน เสนอประเด็นที่ควรมีการพิจารณา 3 ประการ คือ
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1. นโยบายทีน่ ําเสนอมีลกั ษณะเปนการกําหนดนโยบายโดยเนนดานอุปทาน (Supply
Side) มากกวาดานอุปสงค (Demand Side) ดังนั้น ควรมีการศึกษาความตองการของแตละ
จังหวัดกอนวามีความตองการแรงงานดานใด จํานวนเทาไร เพื่อใหการจัดทํานโยบายนั้น
สอดคลองกันทั้งดานอุปสงคและอุปทาน
2. ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการมีสวนรวมกับทองถิ่นในการดําเนินการวิทยาลัย
ชุมชนมากขึน้
เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนอยางแทจริง เนื่องจากความตองการ
แรงงานผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนขึ้นอยูกับภาคธุรกิจเอกชนในทองถิ่น
ภาครัฐควรสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนใหมากขึ้น
โดยอาจกําหนดงบประมาณใหและสนับสนุนใหภาคเอกชนเปน
ผูดําเนินการ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร เนื่องจากภาคเอกชนมีความยืดหยุนสูง สามารถ
ปรับตัวไดเร็ว เชน หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนตน
3. การจัดตัง้ วิทยาลัยชุมชนควรคํานึงถึงเรื่องผูสอนดวย ถามีการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนเพิ่มขึน้ ทั้งที่ยังไมมีครูผูสอน จะทําใหเกิดปญหาขึ้นมาภายหลัง
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวาวิทยาลัยชุมชนตองมีความชัดเจนวา หลักสูตรในการ
จัดการศึกษา เนนดานวิชาการหรือวิชาชีพ เนื่องจากการเรียนวิชาชีพนั้นตองทําใหเกิด
ทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพได ไมเพียงแตเรียนเพื่อใหไดรับปริญญา
เทานั้น
นายประเวศ พุมพวง กลาวในฐานะผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา ปจจุบัน
การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากในขณะนี้จังหวัด
ตางๆ มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสาขาตั้งอยูหลายแหง และสถานศึกษาเหลานี้
เปดโอกาสใหคนในทองถิ่นเขาศึกษาอยูแลว
รวมทั้งคนในทองถิ่นสวนใหญยังไมเขาใจ
บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษา
เนื่องจากการจัดหลักสูตรบางหลักสูตร
อาจซ้ําซอนกับสถานศึกษาสังกัดอื่นทีม่ ีอยูแลว
นอกจากนี้
ใหขอมูลเพิ่มเติมวาปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบุคลากร
ที่มีความพรอมดานการศึกษามากขึน้ เนื่องจากสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
ระดับถูกกําหนดใหมีคุณสมบัติดานการศึกษาสูงขึ้น
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ ใหความเห็นในเรื่องนี้ 2 ประเด็น คือ
1. เห็นดวยกับนายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ วาควรมีการพิจารณาความจําเปน
กอนจะสนับสนุนใหองคการบริหารสวนจังหวัดทีย่ ังไมมีวิทยาลัยชุมชนจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถาบันอุดมศึกษาอยูแลว
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2. การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอาจอยูในรูปของ
คณะกรรมการ ในกรณีที่งบประมาณเปนของทองถิ่น ประธานกรรมการบริหารควรเปน
ผูแทนของทองถิ่น และใหตัวแทนของสภาหอการคาจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เขาไปมีสวนรวมฝายเอกชน สําหรับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอ
ขอมูลจากสถาบันพระปกเกลาได นอกจากนี้ ควรศึกษาตัวอยางที่วิทยาลัยชุมชนทีป่ ระสบ
ผลสําเร็จเรื่องการมีสวนรวมของเอกชน เชน ที่วทิ ยาลัยชุมชนหนองคาย เปนตน
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เสนอวา วิทยาลัยชุมชนที่เปนตัวอยางที่
ดีเกี่ยวกับความรวมมือระหวางทองถิ่นและภาคเอกชน ไดแก วิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยูใ น
3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เนื่องจากหลักสูตรการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเหลานี้กําหนดจากความตองการของทองถิ่น เชน หลักสูตร
เกี่ยวกับการตะไบใบเลื่อยสําหรับโรงงานตัดไม
หลักสูตรการเตรียมบุคลากรที่จะเปน
ไตกง เรือ เปนตน
นอกจากนี้ ยังเห็นดวยวาการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนได
ตองมีกฎหมายหรือระเบียบที่ชัดเจนเพื่อเปดโอกาสใหสามารถนํางบประมาณมาใชในการจัด
การศึกษาได และใหเปนไปตามความพรอมของทองถิ่นโดยไมบังคับ รวมทั้งการจัดตั้ง
ตองคํานึงถึงความตองการของทองถิน่
และตองใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการ
รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร มีความเห็นวา หากพิจารณาความตองการการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
อาจพิจารณาไดจากผลการศึกษาเรื่องระดับการศึกษาของจํานวน
แรงงานไทยที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอไวคือ
รอยละ 61.8 ของแรงงานไทยหรือคิดเปน 21.6 ลานคน
รวมถึงแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 8 ลานคน ซึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา แสดงใหเห็น
วา ผูที่อยูในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังมีอยูจํานวนมาก ดังนั้น
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนอาจมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับความตองการทางการศึกษาของกลุม
เปาหมายนี้
มากกวาจัดตัง้ ขึน้ เพื่อรองรับความตองการการศึกษาของผูทอี่ ยูในระบบ
การศึกษาเทานั้น
ดังนั้น หลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจึงตองเปนความตองการของ
ทองถิ่น เพื่อมุง ใหเปนการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตอยางแทจริง และเมื่อ
ระบบการเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแลว จะทําใหเกิด
ความตองการดานการศึกษาของคนในทองถิ่นมากขึ้น
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ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน มีความเห็นวา นโยบายที่จะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาควรเปนนโยบายที่แสดงถึงปญหาที่เกิดจากภาพรวมของประเทศ
ดังนั้น
กอนการนําเสนอนโยบายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจึงควรทําการประเมินผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนที่จัดตัง้ แลว เพื่อแสดงใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึง
การศึกษาความตองการจริงของทองถิน่ และการจัดทําแผนที่ตั้ง (mapping) ของวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อดูความซ้ําซอนกับสถานศึกษาสังกัดอืน่ ที่มีอยูแลวในจังหวัด
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน มีความเห็นสรุปไดดังนี้
1. จากการติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนมาโดยตลอด พบวา มีบางแหง
ประสบความสําเร็จ และบางแหงมีปญหา โดยปญหาที่พบมากที่สุดคือ ปญหาดานการ
บริหารจัดการ ตามที่ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน เสนอใหมีการประเมินวิทยาลัย
ชุมชนที่เปดแลวทั้ง 10 แหง เปนสิ่งที่ดีที่จะไดมีการเสริมความเขมแข็งใหองคกรทองถิ่น
สามารถจะบริหารจัดการทั้งในดานการเงิน การคลัง การประสานงาน ตลอดจนการบริหาร
การศึกษา
2. ถาตองการจะเนนการมีสวนรวม ทุกภารกิจที่เนนการมีสวนรวมจะตองใชการ
ทํางานในแนวราบมากกวาการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง เพราะตองการใหมีสวนรวมจากคน
ในชุมชน เชน ปราชญชาวบาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ
เอกชนและหนวยราชการ ซึ่งแตละกลุมมีแนวคิดที่หลากหลายและมีวิธีการทํางานที่ตางกัน
ดังนั้น การสรางความเขาใจรวมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง แต
ปจจุบัน พบวา การดําเนินการสวนนี้ยังมีนอย
3. การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร พบวา หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการศึกษา
ตลอดชีวิต การพัฒนาฝมือแรงงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการใหความรูในฐานะที่
เปนพลเมืองไดรับความนิยมมาก เชน การเสียภาษี กฎหมายสําหรับชาวบาน การกูเงิน
การลงทุนตางๆ เปนตน ถามีหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้นก็จะทําใหวิทยาลัยชุมชนมีลักษณะ
ที่ยืดหยุน และควรจะสนับสนุนใหวิทยาลัยชุมชนมีอิสระในการที่จะออกแบบหลักสูตรของ
วิทยาลัยตามความพรอมและบริบทของชุมชนที่แตกตางกันดวย
4. ควรคํานึงถึงความเหลื่อมล้ําซ้ําซอนของวิทยาลัยชุมชนในภารกิจทางดานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งทีม่ ีการเปดสาขาในจังหวัดตางๆ
ตอจนถึงปริญญาตรี และในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากการจัดงบประมาณตางๆ จะมาจาก
หลายแหลงจึงอาจทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําซ้ําซอนกัน และไมเกิดประโยชนสูงสุดในการ
บริหารทรัพยากร
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จากนั้น ประธานไดชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนทั้ง 10 แหง เปนนโยบายรัฐบาลและเมื่อดําเนินการแลว
ขณะนี้ยังไมมีการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก อาจเปน
เพราะในระยะแรกการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเปนนโยบายที่เกิดขึ้นโดยนํารูปแบบการจัดการของ
ตางประเทศมาดําเนินการ
ในขณะที่ภาพรวมของการจัดการศึกษาในประเทศคอนขาง
ครอบคลุมแลวทุกระดับและประเภทการศึกษา
อยางไรก็ตาม
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนั้นเปนการเติมเต็มจุดวางของการจัด
การศึกษา ที่มีเปาหมายใหคนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษา ไมวาจะเปน
การจัดโดยรัฐหรือจัดโดยความตองการของชุมชน ซึ่งนับเปนขอดีของประเทศ แตใน
กรณีของวิทยาลัยชุมชนนั้นยังมีปญหาเรื่องการทับซอนกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีอยูแลว
ในทองถิ่น
ปจจุบันปญหาของวิทยาลัยนอกจากจะเปนเรื่องสถานที่ตั้งแลว
ยังมีปญหาเรื่อง
หลักสูตรที่อาจมีความซ้ําซอนกับสถาบันการศึกษาอื่นที่เปดสอนอยูแลว
ความตองการ
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาเมื่อสําเร็จการศึกษา
รวมถึงการพัฒนาการเทียบโอน
ความรูเพื่อการศึกษาตอ ดังนั้น นโยบายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจึงตองมีการพิจารณาถึง
ระบบและบทบาทที่ชัดเจนของวิทยาลัยชุมชน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในกรณีนี้ สกศ. ควรรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของทําการศึกษาผลการดําเนินการ
ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 10 แหง ระหวาง 3 ปที่ผานมาวาเปนอยางไร รวมถึงแนวทาง
การศึกษาความตองการการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแตละจังหวัด เพื่อใหมั่นใจวา การ
จัดตั้งนั้นมาจากความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง แลวจึงจัดทําเปนนโยบายเสนอให
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กอนนํามาสูการปฏิบัติตอไป
นายอําพล จินดาวัฒนะ มีความเห็นดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนมีหลักการที่ดี เพราะเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การ
จัดการวิทยาลัยชุมชนจัดเปนลักษณะการศึกษาแบบใหม ซึ่งตามแนวคิดตองเปนวิทยาลัย
ที่มีความสัมพันธแนบแนนกับชุมชน ใชการบริหารจัดการแนวใหม เนนเรื่องเครือขาย
การระดมสรรพกําลังในชุมชนทุกภาค และนาจะเปนทางเลือกใหกับชุมชนมากกวาจะเปน
ตัวแทนของจังหวัดที่ไมมีมหาวิทยาลัย แมวาจังหวัดที่มีสถาบันอุดมศึกษาอยูแลวก็อาจจะ
มีวิทยาลัยชุมชนอีกไดถามีความจําเปน เพราะลักษณะการจัดการศึกษาอาจจะไมเหมือนกัน
และถาเปนการซ้ําก็จะเปนในลักษณะที่เสริมในสวนที่สถาบันอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
หรือการศึกษานอกโรงเรียนไมไดทํา หรืออาจจะเปนการดําเนินการรวมกันเพื่อใหประสบ
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ผลสําเร็จมากขึ้น เพราะคนไทยยังตองการการศึกษาที่มีหลายทางเลือกและสามารถเขาถึง
ไดงาย ดังนัน้ ถามีหลักการที่ชัดเจนก็สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดงายขึ้น
2. ความตองการการศึกษาในชุมชนยังมีอกี หลายเรื่อง เชน ดานสุขภาพ การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบาน การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ และสุขภาพของคนในชุมชน รวมทั้ง
การพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เปนตน
ซึ่งเปนเรื่องที่ตองมีการจัด
การศึกษาอยางมีระบบมากขึ้น หากมีวิธีการหรือมีระบบในการหาความตองการทางการ
ศึกษาของคนในทองถิ่นได จะพบวายังมีคนที่ตอ งการเขารับการศึกษาในลักษณะนี้โดยที่ไม
จําเปนตองเขามหาวิทยาลัยหรือเขาไปในระบบการศึกษาแบบปจจุบัน ซึ่งในกรณีนี้วิทยาลัย
ชุมชนจะตอบสนองความตองการนี้ได โดยเฉพาะถามีระบบการทํางานที่สามารถดึงชุมชน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางแทจริง
3. หัวใจของการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนอยูที่วิธีการทํางาน เนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเปนเพียงสวนหนึ่งของชุมชนเทานั้น
ทองถิน่ ตอง
คนหาองคกรชุมชนหรือบุคคลที่มีศักยภาพในชุมชนเขามารวมในการดําเนินงาน เพื่อให
เกิดความสอดคลองกันระหวางดานอุปสงคและดานอุปทาน ซึ่งการคนหาศักยภาพรวมกัน
นี้จะนําไปสูการออกแบบหลักสูตรและการทํางานรวมกันไดเปนอยางดี
4. ปญหาดานอาคารสถานที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนั้น หากดําเนินการโดยขอ
อาคารสถานที่จากสวนราชการอื่น อาจเปนการสรางปญหาได วิธีที่ดีคือ หาความรวมมือ
ในลักษณะเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม
ที่ใชศักยภาพของสวนราชการที่มีอยูแ ลว
แตนํามาบริหารจัดการใหเปนรูปแบบของ
วิทยาลัยชุมชน เชน รวมกับวิทยาลัยพยาบาลหรือวิทยาลัยสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดจัดหลักสูตรบางเรื่อง หรือรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น เปนตน
5. ตองคิดวิธีการจัดการบนแนวการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม เนื่องจากขณะนี้
วิทยาลัยชุมชนมีขาราชการอยูจํานวนนอย การบริหารงานในระบบราชการ อาจไมใชวิธีที่ดี
สําหรับการจัดการเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น ควรมีทางเลือกที่จะดําเนินการหลาย
ทางหรือมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน
พระเทพโสภณ เสนอวา ผูรับผิดชอบการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนคือ สกอ.
ควรประชาสัมพันธเพื่อทําความเขาใจเรื่องบทบาทของวิทยาลัยใหชัดเจน
ทั้งในเรื่อง
หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแตละพื้นที่ บทบาทในการจัดการศึกษา
วา มีความเหมือนหรือแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาที่มอี ยูแลว เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร
รวมถึงการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาดวย
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ดังนั้น หากผูรับผิดชอบสามารถทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของได ความตองการ
ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนก็จะเกิดขึน้
และจะไดรับความรวมมือจากองคกร/บุคคลใน
จังหวัดมากขึน้ นอกเหนือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน
เลขาธิการคุรุสภา (นายจักรพรรดิ วะทา) เสนอวา แนวทางการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชน อาจดําเนินการโดยมุมมองใหม คือ ใหทองถิ่นเปนเจาของ โดยภาครัฐเขาไปมีสวน
รวมในการดูแลเรื่องมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ อาจจะสนองความตองการของทองถิ่น
ไดมากกวาที่กระทรวงหรือสวนราชการของรัฐจะดําเนินการเอง ทองถิ่นหลายๆแหง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเทศบาลใหญๆ มีความพรอมและมีศักยภาพที่จะดําเนินการได เชน เทศบาล
นครปฐมสามารถจัดการศึกษาดานวิชาชีพถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เปนเวลาเกือบ 10 ปแลว ซึ่งเกิดจากความตองการของชุมชนเอง เปนตน นอกจากนี้ ยัง
เห็นวา ขณะนี้ไมควรมีการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่ม แตควรใชวิทยาลัยที่จัดตั้งแลวเปนตนแบบ
เพื่อใหทองถิ่นดูเปนตัวอยางกอน
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายบุญยงค
เวชมณีศรี)
ตั้งขอสังเกตวา เนื่องจากในปจจุบันมีการจัดทําหลักสูตรอนุปริญญาหรือ
หลักสูตรระยะสั้นอยูคอนขางมากพอสมควร เชน หลักสูตรระยะสั้นของกระทรวงแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยสารพัดชาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตางๆ เปนตน ดังนั้น ควร
ทําใหเห็นความเชื่อมโยงของหนวยงานเหลานี้วาจะมีการสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนไดอยางไร
นอกจากนี้ ควรนําเรื่อง การจัดทําแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา (university mapping) มาใช
ประโยชนเพื่อทําใหเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายมนูญ อรามรัตน) ใหขอสังเกต
เพิ่มเติมวา กระทรวงศึกษาธิการอาจมีขอจํากัดที่กําหนดไวในโครงสรางของกฎหมาย คือ
การกําหนดใหสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนอยูใน สกอ. ทําใหกระทรวงศึกษาธิการไมสามารถ
จะปรับรูปแบบของตนเองใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นได
นายสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ นําเสนอตัวอยางการดําเนินงานของชุมชนที่จังหวัด
บุรีรัมยวา ในทางปฏิบัติหากชุมชนตองการความรู ชุมชนจะใชวิธีการจัดเวทีวิชาการและ
เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาหารือเปนระยะ เพื่อใหหนวยงานตางๆ ทราบถึงความตองการ
ของชุมชนและแนวทางที่จะชวยเหลือ
จากกรณีของจังหวัดบุรีรัมย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเห็นความสําคัญจึงเขามามีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
โดยชุมชน
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เสนอความตองการเรียนรูที่ยังขาดอยู
ในขณะที่มหาวิทยาลัยสงนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกมาทําวิจัยในพื้นที่และนําความรูวิทยาการตางๆ มารวมเรียนรู
กับโจทยชีวิตจริงในชุมชน ดังนั้น นโยบายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจึงเปนเรื่องสําคัญ
และเห็นดวยวา การเรียนรูนั้น ควรเนนที่ความรูที่ไดรับมากกวาเรื่องของปริญญาบัตร
ประธาน กลาวสรุปวา ในขณะนี้จําเปนตองดําเนินการตามกฎกระทรวงไปกอน
หากนําไปปฏิบัติแลวยังมีปญหาก็สามารถแกไขกฎกระทรวงได
แตสิ่งที่สําคัญกอนจะ
เสนอนโยบายเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน คือ ควรตองมีการประเมินผลการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชน 10 แหง ที่จัดตัง้ แลว รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให
เห็นทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนตอไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบขอเสนอนโยบายสงเสริมการมีสว นรวมของทองถิ่นในการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชน โดยมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของกรรมการ และใหนํากลับมาเสนอ
สภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
3.2 ราง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
เลขานุการ(ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก วรเดช จันทรศร) ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวา
ขอถอนเรื่องดังกลาวจากระเบียบวาระการประชุม
เนื่องจากขณะนี้อยูใน
กระบวนการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
4.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลขานุการ นําเสนอเรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา โดยสรุปดังนี้
สกศ. ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห ประเมิน และพัฒนานโยบาย” ใหแก
ขาราชการระดับกลางและระดับสูงของ สกศ. โดยมีเนื้อหาสาระเปนภาพรวมของการ
วิเคราะหนโยบายทั้งกระบวนการ
ตั้งแตนโยบายซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
กระทรวง ทบวง กรม และทองถิ่นตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเด็นที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอการดําเนินงาน โดยไดรับความรวมมือจากวิทยากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค เพื่อเสริมสราง
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ความรู ความเขาใจในการวิเคราะห ประเมิน และพัฒนานโยบาย และเพื่อใหสามารถ
วิเคราะห
ประเมิน
และใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายตอรัฐบาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกลาวตอ
ที่ประชุมเพือ่ โปรดทราบ และเนื่องจากเห็นวาหลักสูตรดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและองคกรที่เกีย่ วของ ในป 2548 สกศ. จึงไดกําหนด
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห ประเมิน และพัฒนานโยบาย” ครั้งที่ 2 เพื่อ
เปดโอกาสใหขาราชการและองคกรตางๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งบุคลากรของ
องคกรภาคเอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเขามารวมฝกอบรม
หลักสูตรดังกลาวดวย
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.1)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 นโยบายการยกยองเชิดชูเกียรติครูและผูบริหารสถานศึกษา
นางสาววรัยพร แสงนภาบวร นักวิชาการศึกษา 8ว. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นําเสนอนโยบายการยกยองเชิดชูเกียรติครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยสรุปดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํานโยบายการยกยองเชิดชูเกียรติครู
และ
ผูบริหารสถานศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ยกยองเชิดชูเกียรติครูและผูบริหารสถาน
ศึกษาที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเพื่อสนับสนุนผูไดรับ
การยกยองใหทําการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา
รวมทั้งสรางเครือขายเพื่อขยายผลไปในวงกวาง
การดําเนินงาน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดโครงการนํารอง สรรหา
คัดเลือกและยกยองครูตน แบบ ครูแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2541 และผูบริหารตนแบบเมื่อ
ป พ.ศ. 2544 โดยการสรรหาและคัดเลือกครูตนแบบ และครูแหงชาติรวมกับคณะครุศาสตร
ศึกษาศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานตนสังกัดและองคกรอื่นๆ
ภารกิจของผูท ี่ไดรับการยกยอง ตองทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน และการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู สรางเครือขายและขยายผลใน
ลักษณะการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการดําเนินงานที่ผานมา มีผูที่ไดรับการยกยองเปนครูแหงชาติ 4 รุน รวม 26 คน
ครูตนแบบ 3 รุน รวม 586 คน และผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ 2 รุน รวม 33 คน
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ความสําเร็จจากการดําเนินงาน คือ 1) ไดงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงเสริมการปฏิรูปการ
เรียนรู 2) ไดเครือขายของครูแหงชาติ ครูตนแบบ และผูบริหารสถานศึกษาตนแบบที่พรอม
จะขยายผลตอไป 3) ไดแนวทางการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปน
ฐานซึ่งเนนภาคปฏิบัติจริง โดยผูรูจริงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะกัลยาณมิตร
นิเทศ ดวยความสมัครใจและมีความตอเนื่อง และ 4) ไดเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการระหวาง สกศ. สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด รวมถึงคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ทั้งในกระบวนการสรรหา การวิจัย และการ
ติดตามประเมินผล
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอนโยบายการยกยองเชิดชูเกียรติครูและ
ผูบริหารสถานศึกษามาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.2)
หลังจากการนําเสนอเรียบรอยแลว ที่ประชุมไดมกี ารอภิปราย โดยสรุปดังนี้
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา เสนอให สกศ. ประสานและปรึกษาหารือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
เพือ่ หาวิธีการนําการวิจัยและพัฒนาครูและ
ผูบริหาร สถานศึกษาที่ สกศ. ดําเนินการ ไปสูการปฏิบัติหรือไปพัฒนาในหนวยปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการขยายผลเพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง เชน การพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เสนอให สกศ. ดําเนินงานโดยให
เชื่อมโยงกับคุรุสภาและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.)
ในฐานะที่คุรุสภามีหนาที่โดยตรงในการใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครู และ กคศ. ซึ่งมี
บทบาทหนาที่ในการปรับเลื่อนวิทยฐานะจากผลงานตาง ๆ ของครู
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) มีความเห็นวา
โครงการนี้เปนโครงการที่ดี ควรจะมีการขยายผลโครงการตอ และเห็นดวยวา สกศ. ควร
ดําเนินงานใหเชื่อมโยงกับคุรุสภาและ กคศ. โดยเฉพาะในเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะของครู
ซึ่งเปนประเด็นที่ครูและผูบริหารทุกคนใหความสําคัญ เนื่องจากครูหลายคนถึงแมจะไดรับ
การยกยองใหเปนครูตนแบบ ครูแหงชาติ แตเมือ่ สงผลงานไปประเมินที่ กคศ. ปรากฏวา
ไมผาน เนื่องจากใชเกณฑในการประเมินตางกัน
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน ชี้แจงวา ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้ง
กรรมการขึ้นมา 2 คณะ ดูแลเรื่องการพัฒนาหลักสูตร คณะแรกเปนกลุมสาระการเรียนรู
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ของหลักสูตร คณะที่ 2 คือ ปฏิรูประบบการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
ตนเองและรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสิริพร บุญญานันต) รวมเปนคณะกรรมการ
ในคณะที่ 2 ซึ่งขณะนี้การดําเนินงานอยูระหวางการศึกษาหารูปแบบหนวยการเรียนรูที่เปน
บูรณาการ การหานวัตกรรมการสอน การพัฒนานักเรียน และแนวทางการบริหารจัดการ
งานวิชาการตางๆ ซึ่งในสวนนี้ สกศ. กับ สพฐ. สามารถดําเนินงานใหเชื่อมโยงกันได
ในเรื่องนี้ ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) ชี้แจงเพิ่มเติมวา เมื่อ สกศ.
ไดประกาศยกยองครูแหงชาติ ครูตนแบบแลว ไดนําเรื่องเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต
ยังไมไดเขาสูโครงสรางใหม เพื่อให ศธ. รับไปพิจารณาขยายผลตอเรียบรอยแลว แตยังไม
เคยนําเสนอในที่ประชุมสภาการศึกษา
ประธาน เสนอวา ในอนาคต กคศ. ควรจะปรับปรุงกฏเกณฑในการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของครู
โดยยึดถือความสามารถเฉพาะดานของครูเปนหลัก และกลาว
สนับสนุนศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒนวา คณะกรรมการปฏิรูประบบการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ ศธ. ควรจะนําขอมูลจากครูตนแบบ ครูแหงชาติ เรื่อง
การจัดเรียนการสอนที่ทันสมัยมาประกอบการพิจารณา รวมทั้ง สกศ. ควรเสนอหาวิธีการ
ดําเนินงานตอหลังจากที่ไดมีประกาศยกยองครูและผูบริหารสถานศึกษาแลว เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประโยชนมากขึ้น
นายมานะ สุดสงวน มีความเห็นวาควรพิจารณานํากองทุนสงเสริมวิชาชีพครูที่
กําหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติเขามามีสวนชวยผลักดันครูแหงชาติ ครูตนแบบ
เหลานี้ใหมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น
พระเทพโสภณ มีความเห็นวาเมื่อพิจารณาจํานวนครูตนแบบวิชาพระพุทธศาสนา
ซึ่งควรจะมีเครือขายการทํางานรวมกับโรงเรียนวิถีพุทธที่มถี ึง 11,000 โรง แลวพบวามี
จํานวนเพียง 5 คน จาก 586 คน ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนโรงเรียนวิถีพุทธ จึง
ควรจะสงเสริมใหมีครูตนแบบดานพุทธศาสนามากขึ้น
เลขาธิการคุรุสภา เสนอวา เมื่อ สกศ. ไดมกี ารประกาศยกยองครูตน แบบ และ
ผูบริหารตนแบบแลว สพฐ. หรือ กคศ. นาจะมีสวนสําคัญในการผลักดันเรื่องการปรับ
วิทยฐานะหรือตําแหนงของครูไดโดยไมตองมีการประเมินผลงานทางวิชาการอีก เพื่อเปน
การสรางแรงจูงใจใหครูเหลานั้นไดทํางานมากขึ้น ในสวนของคุรุสภานั้น มีแผนที่จะ
พัฒนาครูอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการยกระดับความชํานาญการและการตอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งในกรณีนี้ครูตนแบบอาจเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในการพัฒนา
เพื่อยกระดับวิชาชีพดังกลาวได
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ประธานมีความเห็นวา คุรุสภานั้นสามารถนําผลงานของครูตน แบบ และครูแหงชาติ
ไปใชในการประเมินหรือพัฒนาครูตอ เนื่องไปไดทนั ที เนื่องจากคุรุสภาสามารถ กําหนด
หลักเกณฑการประเมินไดเองอยูแลว เชนเดียวกับ สพฐ. ซึ่งสามารถขยายผลไดทันที
เชนเดียวกัน
สําหรับ สกศ. นั้น ควรมีการจัดทําขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานตางๆ ในการ
ทํางานตอเนื่องเมื่อมีการยกยองครูเหลานี้แลว เพื่อใหมีทิศทางการทํางานตอไป สวนเรื่อง
กองทุนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ปจจุบันมีอยูแลวหลายกองทุน ไมรวมที่กําหนดไวใน
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ และแตละกองทุนยังไมไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ ดังนั้น
ขณะนี้จึงจําเปนตองหาวิธีในการบริหารจัดการกองทุนดังกลาวใหเกิดประโยชนเต็มที่กอ น
นายอําพล จินดาวัฒนะ เสนอวาควรขยายผลโครงการครูตนแบบออกไปอีกเพื่อ
เพิ่มปริมาณครูตนแบบใหมีมากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันจํานวนครูตนแบบมีนอยเมื่อเทียบ
กับปริมาณครูทั้งหมด ซึ่งการขยายจํานวนอาจทําไดโดยเพิ่มกระบวนการคัดเลือก สรรหา
ใหมากกวาที่เปนอยู และใหดําเนินการยกยองครูตนแบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาดวย
เพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาของเขตพื้นที่ตางๆ ใหเทาเทียมกัน
ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ศาสตราจารย
สมหวัง พิธยิ านุวัฒน) เสนอวา สกศ. ควรจะจัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนจากโครงการ
นํารองนี้ โดยเชิญผูเกี่ยวของ เชน คุรุสภา สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของมาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จัดทําเปนรายงานผลการสัมมนา นํา
กลับมาเสนอสภาการศึกษาเปนวาระเพื่อพิจารณา
รองเลขาธิการ สพฐ. (นายดิเรก พรสีมา) กลาวเสริมวา สพฐ. ก็ไดใชประโยชน
สวนหนึ่งจากผูบริหารตนแบบ ครูแหงชาติ ครูตนแบบ โดยใชเปนแหลงดูงานใหกับ
ผูบริหารโรงเรียนอื่นๆ
เพื่อปรับปรุงโรงเรียนของตนเองใหดีขึ้น
สวนในเรื่องการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของครูนั้น กคศ. กําลังจะปรับเกณฑในการประเมินใหมจาก
เดิมที่เนนเรื่องเอกสาร เปนการเปลี่ยนเกณฑใหสอดรับการปฏิบัติงานจริงของครูเหลานี้ให
มากขึ้น สําหรับเรื่องจํานวนครูแหงชาติ ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบที่เห็นวามีจํานวน
นอยนั้น ที่จริงแลวควรมีมากกวานี้ แตสกศ. สามารถดําเนินการคัดเลือกและยกยองได
เพียงเทานี้ เนื่องจากมีความจํากัดในเรื่องงบประมาณ
นายนุชากร มาศฉมาดล ใหขอมูลวา กระบวนการในการสรรหาครูตนแบบนั้น มี
เกณฑการคัดเลือกคอนขางสูง ทําใหครูที่ไดรับการยกยองมีจํานวนนอย และเห็นดวยวา ครู
ตนแบบควรมีโอกาสนําผลงานไปประเมินปรับวิทยฐานะเพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน
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ประธาน สรุปวา การดําเนินงานเรื่องการยกยองครูตนแบบ และครูแหงชาติที่
นําเสนอนั้นเปนสิ่งที่ควรทํา เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหครู ไดมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น และทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการดําเนินงานรวมกัน
เพื่อใหเกิดประโยชนและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และใหนําขอเสนอแนะจากทีป่ ระชุมไปพิจารณาดําเนินงานตอไป
4.3 การพัฒนานโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ ไดนําเสนอเรื่องการพัฒนานโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัด
การศึกษา โดยสรุปวา เปนโครงการที่มีการดําเนินงานคลายโครงการการยกยองเชิดชูเกียรติ
ครูและผูบริหารสถานศึกษา
โดยเปนการยกยองเพื่อใหเปนตัวอยางแกหนวยปฏิบัติให
สามารถนําไปขยายผลตอได และขอนําเสนอมาเปนเรื่องเพื่อทราบ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.3)
ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายมนูญ อรามรัตน) มีขอ สังเกต
เพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการ 2 ประเด็น คือ ควรมีการสรุปและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานตอไป และควรนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนดวย
มติ
ที่ประชุมรับทราบและใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินงานตอไป
4.4
รายงานผลการศึกษาการบริหารงานและการจัดการศึกษาของคณะสงฆ
จังหวัดชายแดนภาคใต : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานีและสตูล
สํานักงานเลขาธิการสภา
รักษาการผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
การศึกษา (นางสุทธศรี วงษสมาน) นําเสนอรายงานผลการศึกษาการบริหารงานและการ
จัดการ ศึกษาของคณะสงฆจังหวัดชายแดนภาคใต : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา นราธิวาส
ปตตานีและสตูล สรุปไดดังนี้
สืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตเดือนมกราคม
2547 เปนตนมา คณะสงฆภาค 18 ซึ่งประกอบดวยเจาคณะภาค 18 และเจาคณะจังหวัด
รวม 6 จังหวัดคือ สงขลา พัทลุง ยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล ไดขอให สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของคณะสงฆในจังหวัด
ชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล โดยครอบคลุม
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ภารกิจของคณะสงฆ 6 ดาน คือ การปกครอง การเผยแผศาสนธรรม การศาสนาศึกษา
การศึกษาสงเคราะห การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห
สกอ. จึงไดประชุมรวมกับคณะสงฆภาค 18 กําหนดแนวทางการศึกษา ศึกษา
เอกสาร และการศึกษาภาคสนาม โดยสัมภาษณเจาคณะจังหวัด เจาคณะตําบล เจาอาวาส
พระภิกษุ สามเณร ผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนรอบวัด และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
สรุปเปนรางผลการศึกษา ปรึกษาพระสังฆาธิการผูทรงคุณวุฒิ และเสนอผลการศึกษาตอ
ที่ประชุมคณะสงฆภาค 18
จากนั้นจึงนําเสนอมหาเถรสมาคมรับทราบและพิจารณา
ขอเสนอนโยบายแลวในคราวประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2547
จากผลการการศึกษาพบปญหาอุปสรรค ดังนี้ การปกครองพบวาคณะสงฆภาคใต
ภาค 18 ไมมีเจาอาวาส ไมมีรองเจาคณะ ไมมีทปี่ รึกษา การเผยแผศาสนธรรมพบวา พระ
ในจังหวัดดังกลาวไมสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดตามปกติ ดานศาสนาศึกษา พบวาขาด
ครูผูสอน และพระภิกษุสามเณรในระยะหลังมีจํานวนลดลง ดานการศึกษาสงเคราะห
พบวาพระภิกษุที่จะทําการสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีจํานวนนอย ดานการ
สาธารณูปการพบวา งบประมาณขาดแคลนเนื่องจากบางวัดมีพระภิกษุเพียง 1-2 องค
เทานั้น และมีสถานศึกษามีพุทธศาสนิกชนก็ไมกี่ครัวเรือน และดานการสาธารณสงเคราะห
พบวาคณะสงฆสวนใหญไมสามารถดําเนินการตามปกติ ไมสามารถชวยเหลือประชาชนใน
เรื่องตางๆ ไดอยางเต็มที่
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทําขอเสนอแนะตอคณะสงฆภาค 18 และ
มหาเถรสมาคม สรุปดังนี้
1) ควรมีที่ปรึกษาเจาคณะภาค 18 เพื่อใหคําปรึกษาและชวยประสานงาน
2) ควรมีรองเจาคณะจังหวัดใน จ.ยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล เพื่อชวย
บริหารงาน/การศึกษา
3) ควรสงเสริมใหมีพระภิกษุทมี่ ีความรู ความสามารถรับผิดชอบกิจการคณะสงฆ
4) ควรสงเสริมและฟนฟูสํานักเรียนและจัดใหมีศูนยการศึกษาของคณะสงฆในทุก
จังหวัดชายแดนภาคใต
5) ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะสงฆเพื่อการสืบทอดพระ
พุทธศาสนา
6) จัดใหมีโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมแกเยาวชน และประชาชนอยาง
ตอเนื่อง
7) ใหมีการตั้งงบประมาณ และระดมทุนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและการ
เผยแผศาสนธรรมของพระภิกษุ สามเณร
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อทราบ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.4)
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หลังจากการนําเสนอแลว ที่ประชุมไดมีการอภิปราย สรุปไดดังนี้
พระเทพโสภณ ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 3 ประการดังนี้
1. ควรเพิ่มเติมขอเสนอตอภาครัฐ เรื่องใหมีพระสังฆาธิการ ที่สามารถพูดภาษายาวี
หรือภาษาถิ่นได เขาไปชวยบริหารงานและประสานกิจการคณะสงฆกับประชาชนในพื้นที่
โดยขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหความชวยเหลือในเรื่องการสราง
ความเขาใจกับคนในทองถิ่น การจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนาพระสงฆในพื้นที่
2. นิสิตชั้นปสุดทายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อยูภาคใต ที่
จะตองปฏิบัติศาสนกิจในทองถิ่นเปนเวลา 1 ป กอนรับปริญญา ก็สามารถใหความ
ชวยเหลือในการประสานสัมพันธกับคนในทองถิน่ ได
3. ควรมีการจัดประชุมรวมระหวางผูนําศาสนาทั้งภายในและภายนอกประเทศใน
ระดับทองถิน่ เพื่อเชื่อมประสานสัมพันธ สรางความเขาใจที่ดีตอกัน และแกปญหารวมกัน
ประธานเห็นดวยวาการแกปญหาดังกลาวตองมีการประชุมรวมกันระหวางผูนําทุก
ศาสนาในระดับพื้นที่ และขอหารือทีป่ ระชุมเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานเรื่องนี้ตอไป
เลขานุการ ชี้แจงวา สกศ. นําเสนอเรื่องนี้เพื่อใหที่ประชุมทราบขอมูลในเบื้องตน
เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับการดําเนินงาน
ตอไปนั้นเปนเรื่องที่มหาเถรสมาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดจดั ทําเปนนโยบายที่
ชัดเจน และหากมีการดําเนินงานแลว จะนํากลับมาเสนอใหที่ประชุมเพื่อทราบตอไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบและใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินงานตอไป
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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