รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 6/2547
วันศุกรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายอดิศัย โพธารามิก)
2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
3. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมบัติ กลิ่นผา รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
4. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายไพศาล พฤฒิพร รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นางอารีรัตน วัฒนสิน รองเลขาธิการฯ มาแทน)
7. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการฯ มาแทน)
8. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(นายสุชาติ เมืองแกว รองเลขาธิการฯ มาแทน)
9. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(นายมนูญ อรามรัตน ผูตรวจราชการกระทรวง มาแทน)
10. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางยุพา ประเสริฐยิ่ง
รองอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาแทน)
11. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแทน)

12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นางสาวสิริมา ปรียาวงศกุล ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น มาแทน)
13. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรรมการ
(นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์ หัวหนากลุมนโยบายและแผน มาแทน)
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
(นางสุวรรณี คํามั่น
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มาแทน)
15. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(นางอรวรรณ ชยางกูร ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม มาแทน)
16. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายบุญสง นาวารักษ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน มาแทน)
17. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
กรรมการ
18. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
กรรมการ
19. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
กรรมการ
20. นายนุชากร
มาศฉมาดล
กรรมการ
21. นายประเวศ
พุมพวง
กรรมการ
22. นายธนา
เบญจาทิกุล
กรรมการ
23. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
กรรมการ
24. นายวินัย
สะมะอุน
กรรมการ
25. นายพงษ
ตนานนท
กรรมการ
26. ผูชวยศาสตราจารยเลขา
ปยะอัจฉริยะ
กรรมการ
27. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
กรรมการ
28. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
กรรมการ
29. รองศาสตราจารยชนะ
กสิภาร
กรรมการ
30. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
กรรมการ
ศรีสอาน
กรรมการ
31. ศาสตราจารยวิจิตร
32. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
กรรมการ
33. นายวิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
กรรมการ
34. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
กรรมการ
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

นายพิสิฐ
นายสมชัย
นายเกรียงศักดิ์
รองศาสตราจารยวริ ิยะ
ศาสตราจารยยงยุทธ
นายพิสิษฐ
นายนิพนธ
นายมานิจ
นายอมเรศ
นายชิงชัย
นางจรวยพร
เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสิริพร บุญญานันต)

เจริญวงศ
วุฑฒิปรีชา
เจริญวงศศักดิ์
นามศิริพงศพันธุ
ยุทธวงศ
ณ พัทลุง
สุรพงษรักเจริญ
สุขสมจิตร
ศิลาออน
หาญเจนลักษณ
ธรณินทร

กรรมการที่มาประชุมไมได
1. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
2. พระราชครูวามเทพมุนี
3. นายมานะ
สุดสงวน
4. นางพริม้ พราย
สุพโปฎก
5. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
6. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
7. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
8. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
9. นายสุทธินันท
ปรัชญพฤทธิ์
10. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
11. ศาสตราจารยชัยอนันต
สมุทวณิช
12. นายกฤษณพงศ
กีรติกร
มานะวาณิชเจริญ
13. นายวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายอารีย
2. นายปยะบุตร
3. นายสุนัย
5. นางสาวนิติยา
4. นางสาวศรีวัลย
5. นางศุลีพร
6. นางอรทัย

วงศอารยะ
ชลวิจารณ
จุลพงศธร
หลานไทย
สังขรอด
ดุลยากิตติ
สิทธิสงวน

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. สป. ศธ.
นักวิชาการแรงงาน 7 ว. กระทรวงแรงงาน
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ7ว. สํานักงบประมาณ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ7ว. สํานักงบประมาณ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม
เศรษฐพานิช ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
2. นางรุงเรือง
สุขาภิรมย
ผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
3. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
ผูอาํ นวยการสํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู
4. นายนพพร
สุวรรณรุจิ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
5. นางสุรางค
โพธิพ์ ฤกษาวงศ ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
6. นางสุทธศรี
วงษสมาน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
7. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
8. นางนิรมล
กิตติวบิ ูลย
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
9. นายกองเกียรติ สหวรรณางกูร
10. นางเกื้อกูล
ชั่งใจ
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
11. นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
12. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
13. นางทิพยสุดา สุเมธเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
14. นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษา 8 ว.
พงษกังสนานันท
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
15. นางอัมพร
16. นางสาวอาภาพร สุขาวงษ
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) แจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรือ่ ง ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เปนกรรมการโดยตําแหนงในสภาการศึกษา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม และวันที่ 14 กันยายน 2547 ดังนี้
1) นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
2) ศาสตราจารยไพรัช ธัชยพงษ ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3) คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
4) นายไกรสร พรสุธี ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
5) นายอําพน กิตติอําพน ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. ความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา 4 เรื่อง ดังนี้
2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ 26
ตุลาคม 2547 ใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
2.2 นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
คราวประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดย
ให ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย เ ป น หน ว ยงานหลั ก ร ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมจัดทําแผนปฏิบัติการใหเปนรูปธรรม
2.3 รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน
และองคกรเอกชนรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.1
2.4 (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) พ.ศ.25472551 ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น งานตามมติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.1
3. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร ดังนี้
3.1 รายงาน Education in Thailand 2004 เปนรายงานประจําปที่ สกศ.จัดทําขึ้น
เพื่อเผยแพร สรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
โดยจัดสงใหกับหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ สถานฑูตไทยในตางประเทศและสถานฑูต
ตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย
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3.2 วารสารการศึ ก ษาไทย เป น วารสารรายเดื อ น จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ รายงาน
ความกาวหนาและขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ตอ
สาธารณชน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2547
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวาฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2547 ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรอง โดยมีกรรมการขอแกไขเล็กนอย และฝาย
เลขานุการไดปรับปรุงเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา :
3.1
แนวทางการส ง เสริ มการจั ด การศึ กษาของศูน ยการเรีย นในสถาน
ประกอบการ : โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษา สกศ. (นางสุ ท ธศรี วงษ ส มาน)
นํ า เสนอรายงานแนวทางการส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของศู น ย ก ารเรี ย นในสถาน
ประกอบการ : โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน สรุปไดดังนี้
แนวทางการส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของศู น ย ก ารเรี ย นในสถานประกอบการ :
โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน จัดทําขึ้นเนื่องจากหลักการสําคัญของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือ การเป ดโอกาสใหทุ กส วนในสังคมไม วาจะเป นบุ คคล
ครอบครัว ชุมชน หรือสถานประกอบการ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และจากการ
ประกาศใช ก ฎกระทรวงว า ด ว ยสิ ท ธิ ก ารจั ด การศึ ก ษาของสถานประกอบการในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2547 ประกอบกับความจําเปนที่ตองยกระดับ
การศึกษาของกําลังแรงงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
จากรายงานการศึกษาของ IMD ในป 2547 ดานปจจัยโครงสรางพื้นฐานแสดงวา
ผลิตภาพแรงงานไทยต่ํากวาตางประเทศ 5-6 เทา ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ ระดับ
การศึกษาของแรงงานไทย (15 ปขึ้นไป) มีคาเฉลี่ยเพียง 7.8 ป (ขอมูลป 2546) และทักษะ
ในการทํางานที่ไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
นอกจากนี้ ข อ มู ล จากการสํ า รวจระดั บ การศึ ก ษาของประชากรในวั ย 18 ป ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2545 พบวา กลุมประชากรจํานวน 34 ลานคน สวนใหญ หรือ
ประมาณรอยละ 39.4 จบการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ 7.8 ลานคน
หรื อ ร อ ยละ 22.8 จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ซึ่ ง จะเห็ น ว า ประชากรในวั ย 18 ป
สวนใหญมีการศึกษาไมถึงระดับมัธยมศึกษา
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สภาพการจัดการศึกษาของสถานประกอบการในปจจุบัน พบวา ในป 2546 มีสถาน
ประกอบการที่จัดการศึกษาใหกับแรงงานกระจายอยูทั่วประเทศ 118 แหง จากจํานวนสถาน
ประกอบการ 350,000 แหง โดยการจัดการศึกษาของสถานประกอบการเปนไปในลักษณะ
ความรวมมื อกับ สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
จัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนในระดั บประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพใหกับแรงงานของสถานประกอบการนอก
เวลาทํางาน โดยภาครัฐใหการสนับสนุนดานตาง ๆ เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
การจัดอบรมครู การจัดทําหลักสูตร เปนตน
กลุมเปาหมายในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ สวนใหญเปนพนักงานหรือ
พนักงานในเครือบริษัทเดียวกัน แรงงานในบริเวณใกลเคียงและประชาชนในชุมชนใกลเคียง
สําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษา สวนใหญสถานประกอบการจะรับผิดชอบคาใชจายดาน
การบริ ห ารจั ด การและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต าง ๆ เช น สถานที่ จัด การเรี ย นการสอน
คาสาธารณูปโภค เงินเดือนครูในสวนที่สถานประกอบการจัดหา เปนตน
ปญหาการดําเนินงานของสถานประกอบการในการจัดการศึกษามี ดังนี้ คือ การ
สนับสนุนจากภาครัฐทั้งดานงบประมาณและวิชาการยังไมเพียงพอ ขาดการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาจากหนวยงานภาครัฐ และ/หรือสถานประกอบการเอง เจาของ
หรือผูบริหารระดับสูงไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาใหแกแรงงาน หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี บุคลากรตองทําหนาที่ทั้งดานการสอนและธุรการ บางรายตองสอนและทํางานใน
โรงงานดวย ทําใหไมมีเวลาเตรียมการสอน ขาดวัสดุ อุปกรณ สื่อ และตําราเรียน และไมมี
ตัวอยางสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนในสถานประกอบการดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม สกศ. จึงรวมกับองคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงแรงงาน เปนตน จัดประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ
แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนในสถานประกอบการขึ้น และได
รวมกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 128 แหง และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานประกอบการจัดประชุมและวางแผนการพัฒนา
กําลังแรงงานรวมกัน
จากการดําเนินงาน สรุปแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนใน
สถานประกอบการ : โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงเรียน ไดดังนี้
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1. จั ด ทํ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษาต น แบบ โดยเน น 5 กลุ ม อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ เ ป น
ยุทธศาสตร การพั ฒนาประเทศ ได แก กลุม อุตสาหกรรมการท องเที่ ยว ยานยนต แฟชั่น
อาหาร และซอฟตแวร โดยมีโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย วิชาพื้นฐาน รอยละ 70
และวิชาเฉพาะในแตละกลุมอุตสาหกรรม รอยละ 30
2. ดําเนินโครงการนํารองโรงเรียนในโรงงานตามหลักสูตรตนแบบที่ไดพัฒนาขึ้นใน
แตละกลุมอุตสาหกรรม
3. จัดใหมีการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
4. พัฒนาระบบเทียบโอนที่เปนมาตรฐาน
5. ติดตามผลโครงการนํารองปรับปรุงและขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมใน
ภูมิภาคตาง ๆ
6. จั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นในโรงงานโดยยึ ด กลุ ม อุ ต สาหกรรมแต ล ะกลุ ม เป น หลั ก
พรอมกับพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
7. สนับสนุนใหสถานประกอบการที่อยูใกลเคียงกันและหรือกลุมอุตสาหกรรมประเภท
เดี ยวกันรวมกัน จัดโรงเรียนในโรงงานในลั กษณะรวมกลุมกั น จัดศู นย การเรียนและสร าง
เครือขายรวมกัน
8. มีมาตรการสงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการร วมจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบศูนยการเรียนมากยิ่งขึ้น
ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาว จะเปนการยกระดับการศึกษาและ
ศักยภาพของแรงงานไทยใหสูงขึ้น สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานและทําใหการปฏิรูป
การศึกษาประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาดังกลาว
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3)
การพิจารณา
กอนมีการอภิปราย ประธาน ขอทําความเขาใจกับคณะกรรมการวา การนําเสนอแนว
ทางการสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนในสถานประกอบการครั้งนี้ เปนการ
นํ า เสนอเพื่ อ ให ค ณะกรรมการช ว ยพิ จ ารณาและให ข อ เสนอแนะที่ เ ป น ประโยชน ต อ การ
ดําเนินการตามแนวทาง ดังกลาว แตในทางปฏิบัติสถานประกอบการใดที่พรอมสามารถ
จัดตั้งศูนยการเรียนในสถานประกอบการไดทันทีตามกฎกระทรวงฯ ที่ไดประกาศใชแลว โดย
การจัดการศึกษานั้น กฎหมายกําหนดไววาใหเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบศูนย
การเรียน
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จากนั้น ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
นายอมเรศ ศิลาออน มีขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
1. การจัดการศึกษาควรคํานึงถึง 2 ประเด็น คือ การฝกทักษะวิชาชีพ และการให
การศึกษากับแรงงานที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา
2. กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนตามระยะเวลาและจํานวนของ
สถานประกอบการที่จะสงเสริมใหดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ ดังกลาว เชน ภายใน 10 ป
ใหมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมหนัก ดําเนินการรอยละ 10 เปนตน
3. ควรใหสมาคมวิชาชีพหรือสมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาซึ่งตองครอบคลุมทั้งการยกระดับ
การศึกษาและการฝกทักษะวิชาชีพ
4. ควรสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการที่เขารวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบ
ศู น ย ก ารเรี ย น ในเรื่ อ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน ก ารยกเว น ภาษี สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยที่ ใ ช ใ นการจั ด
การศึกษาในอัตราเดียวกันกับการวิจัยและพัฒนา หรือการโฆษณาและสงเสริมการขายใน
ตางประเทศ เปนตน
ประธาน ชี้แจงวา มาตรา 12 ของกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาของสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน กําหนดใหศูนยการเรียนที่ตั้งใน
สถานประกอบการไดรับสิทธิประโยชนดานเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาและ
ไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายทางการศึกษาและสิทธิประโยชนอื่น
เหมือนกับสถานศึกษาโดยทั่วไป สําหรับเรื่องแรงของจูงใจที่จะใหภาคธุรกิจเอกชนเขามาจัด
การศึกษาหรือสนับสนุนดานการศึกษา หรือดานกีฬา โดยสามารถนําคาใชจายไปลดหยอน
ภาษีไดนั้น รัฐบาลไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอยูแลว
ในกรณีดังกลาวเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (คุณพรทิพย จาละ) อธิบายวา มติ
คณะรัฐมนตรีเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีที่ทานประธานกลาวถึงนั้น เปนเรื่องการยกเวน
ภาษีใหกับเงินที่มีลักษณะเปนเงินบริจาคใหกับการศึกษาหรือการกีฬา
นอกจากนี้ ประธาน มีความเห็นวา ในขณะนี้การจัดการศึกษาโดยสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีสวนชวยใหแรงงานมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น โดย
หลักสูตรที่ กศน.จัดเปนความตองการของชุมชน และสถานประกอบการสวนใหญสนับสนุน
ใหพนักงานไดรับการศึกษาสายสามัญสูงขึ้น สําหรับการเปดโอกาสใหสถานประกอบการ
สนใจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการนั้น เปนสิ่งที่ดี แตอาจจําเปนตองมีความ
ยืดหยุนในการจัดคอนขางสูง อยางไรก็ตาม การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในสถานประกอบการ
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อาจทํ าให แรงงานมี ทักษะด านอาชีพ นอกเหนือจากการเรี ยนสายสามัญ ตามที่กฎหมาย
กําหนดดวยก็ได
นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ มีความเห็นวา ศักยภาพในการแขงขันของประเทศเปน
เรื่องสําคัญมากในโลกปจจุบัน และภาคเอกชนควรมีบทบาทในการรวมสรางแรงงานใหมี
ความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
นายชิ ง ชั ย หาญเจนลั ก ษณ มี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั น ว า ควรตั้ ง เป า หมายการ
ดําเนินงานใหชัดเจน และหากเปนไปไดอาจดําเนินงานไปพรอมกับโครงการดานสุขภาพของ
แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพใหการ
สนับสนุนงบประมาณอยู ก็จะทําใหเปนประโยชนทั้งดานการศึกษาและดานสุขภาวะ
รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร เพิ่มเติมวา การยกระดับการศึกษาของแรงงาน ซึ่ง
สวนใหญจบการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา ตองเนนการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน 3
ดานเพื่อใหมีความพรอมที่จะนําสูการเรียนรูตลอดชีวิต คือ 1.) ดานการอานออกเขียนได
(Literacy) 2.) การคํานวณ (Numeracy) 3.) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซึ่งเปน
ทักษะขั้นพื้นฐานสําหรับการเตรียมความพรอมใหกับแรงงานที่จะเขาสูภาคอุตสาหกรรม
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีความเห็นวา หลักสูตรควรคํานึงถึงความตองการ
ของสถานประกอบการและผลประโยชนของประเทศ และตองเปนพลวัต เพื่อใหสอดคลองกับ
ทิศทางความตองการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดเพียงกรอบในการจัดทําหลักสูตร ซึ่งมาจากการสํารวจความตองการในตลาดแรงงาน
ทั้งดานทักษะ และความรูที่แรงงานในตลาดแรงงานขาดแคลน รวมถึงความตองการแรงงาน
ของสถานประกอบการ และใหสถานประกอบการเปนผูเสนอหลักสูตรของตนได และการจัด
การศึ ก ษาของศู น ย ก ารเรี ย นในสถานประกอบการต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด ว ย
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ และบุคลากร ทั้งนี้มีขอพึงระวังในการจัดการศึกษาคือ การ
ถวงดุลระหวางความตองการผลิตแรงงานที่ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
กับการผลิตแรงงานที่ตอบสนองการพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เสนอความเห็นวา ตองมีการทําความเขาใจใหชัดเจนวา ศูนย
การเรียนในสถานประกอบการนั้นมีสถานภาพอยางไร วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
และกลุมเปาหมายคือใคร และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ กลไกของการมีสวนรวมระหวาง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในเรื่องของหลักสูตร บุคลากร วิธีการสอน และอุปกรณการเรียนการสอน
ตองมีการตกลงกันอยางชัดเจน
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นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต มีความเห็นวา การดําเนินการ เรื่องศูนยการเรียนใน
สถานประกอบการควรมี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ ในการดํ า เนิ น งานอย า งชั ด เจน เพื่ อ ให เ ห็ น
กระบวนการดํ า เนิ น งานที่ ถู ก ต อ งตามเจตนารมณ ข องกฎหมาย และแต ล ะหน ว ยงานที่
เกี่ยวของจะไดนําไปปฏิบัติได นอกจากนี้ การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับ
แรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ํา เนื่องจากแรงงานเหลานี้มีประสบการณการทํางาน แตขาด
คุณวุฒิทางการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองคํานึงถึงแรงงานกลุมนี้ดวย
ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน มีความเห็นวา การนําเสนอแนวทางสงเสริมการจัด
การศึกษาของศูนยการเรียนในสถานประกอบการในวันนี้ เปนการพิจารณาตามกรอบของ
มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหสิทธิสถานประกอบการในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ซึ่งครอบคลุมการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยูแลว ดังนั้น การจัดทําหลักสูตรของศูนยการเรียนอาจ
ครอบคลุมทักษะวิชาชีพบางสวนได
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต) เสนอวา การจัดการศึกษาของศูนยการเรียนใน
สถานประกอบการนั้น อาจหมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรหรือลูกจาง แตในกฎ
กระทรวงฯ ไดระบุถึง บุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจหมายถึง ประชาชนที่อยูรอบโรงงานหรือ
ชุมชน ดังนั้นสถานประกอบการควรมีบทบาทในการบริการวิชาการแกสังคม เพราะวาบาง
โรงงานมีความพรอมในการสะสมภูมิปญญา ซึ่งสามารถนํามาจัดทําหลักสูตรเพื่อเปนการ
ถายทอดภูมิปญญานั้นแกคนรุนตอๆ ไปได
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา มีความเห็น สรุปไดดังนี้
1. เพื่อใหการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมีผลในการปฏิบัติ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาอาจประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําคูมือในการ
ดําเนินงานใหชัดเจน เพื่อใหมีความเขาใจรวมกันทุกหนวยงาน
2. ควรมีการจัดทําโครงการนํารองตามกรอบของกฎกระทรวงนี้ทุกเรื่อง เชน เรื่อง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เปนตน เพื่อใหเปนตนแบบในการดําเนินการสําหรับ
เขตพื้นที่ ทั้งนี้การนํารองตองประกอบดวยการจัดทําแผน การกํากับคุณภาพและการเทียบ
โอนความรูดวย
3. การจัดทําโครงการนํารอง ตองมีสํานักงานเขตพื้นที่และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งดูแลงาน กศน. เขารวมดําเนินการดวย
ศาตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ เสริมวา การจัดทํารายงานเรื่อง แนวทางการสงเสริมการ
จัดการศึกษาดังกลาว นอกเหนือจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับแรงงานแลว ควรมี
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เนื้อหาของการพัฒนาแรงงานในมิติของการพัฒนาศักยภาพแรงงานบนพื้นฐานความรูดวย
เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอเนื่อง เปนการศึกษาตลอดชีวิต
ประธาน กลาวสรุปการอภิปราย ไดดังนี้ แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาของ
ศู น ย ก ารเรี ย นในสถานประกอบการที่ นํ า เสนอในวั น นี้ รวมทั้ ง ข อ เสนอแนะต า ง ๆ จาก
คณะกรรมการนับวามีประโยชนตอการดําเนินงานเปนอยางมาก และเพื่อใหการดําเนินงานมี
แนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจึงมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับเปน
หน ว ยงานหลั ก ร ว มกั บ องค ก รหลั ก ในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สภา
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําตนแบบของศูนยการ
เรียนในสถานประกอบการและโครงการนํารองเพื่อเปนตนแบบในทางปฏิบัติ โดยตนแบบ
ดังกลาวใหครอบคลุมจํานวนนักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน สัดสวนคาใชจายของรัฐ
และสถานประกอบการ เปนตน รวมทั้งจัดทําคูมือการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ที่ได
ประกาศใชแลวดวย และใหนําความกาวหนาในเรื่องนี้มาเสนอตอคณะกรรมการสภาการศึกษา
เปนระยะ
มติ
ที่ประชุมใหความเห็นชอบหลักการแนวทางสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการ
เรียนในสถานประกอบการ: โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน โดยมอบหมายใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบจัดทําโครงการนํารองเพื่อพัฒนาตนแบบของศูนยการ
เรียนในสถานประกอบการในทางปฏิบัติและประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สถานประกอบการ องค ก รหลั ก ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ จัดทําคูมือการดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานมานําเสนอสภาการศึกษา
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ : นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการ
ดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษา สกศ. นํ า เสนอรายงานนโยบาย
สงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน โดยสรุปดังนี้
นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน เปนเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2547 ซึ่งในการ
ประชุมดังกลาวที่ประชุมมีมติให สกศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม
ตามขอเสนอแนะของกรรมการ ดังนี้ ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
12

ทั้ง 10 แหง การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนควรเกิดจากความตองการของชุมชนและความตองการ
ของแรงงานในทองถิ่น โดยมีการบริหารการจัดการแนวใหมที่เนนความสัมพันธใกลชิดกับ
ชุมชนและเนนการมีสวนรวมในแนวราบ มีการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของทองถิ่นให
ชัดเจน ควรเนนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและเทียบโอนได ควรมีมาตรการสนับสนุนและแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถนํางบประมาณมาใชได นอกจากนี้ ควรมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทองถิ่นอยางแทจริง
สืบ เนื่ องจากมติดัง กลาว สกศ. ได หารื อกั บผูบริ หารสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดําเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งเมื่อ
หารื อแลว สกอ. ในฐานะผูกํากับดู แลวิทยาลั ยชุม ชนรับเปน ผูดําเนิ นการประเมินผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 10 แหง และจะนําความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอความกาวหนาในการดําเนินงาน เรื่อง
นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนมาเพื่อโปรด
ทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 รายงานผลการติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายการศึกษา ป 2547
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ. (นายนพพร สุวรรณรุจิ) นําเสนอ
รายงานผลการติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายการศึกษา ป 2547 โดยสรุปดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินโครงการติดตามการประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายการศึกษา ประจําป 2547 เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของการบังคับใช
กฎหมายการศึกษา และปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา รวมทั้ง
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา โดยกําหนดกรอบในการติดตามประเมินผล
กฎหมายหลักที่ไดประกาศใชแลว จํานวน 4 ฉบับ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวของ
จํานวน 12 ฉบับ โดยไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะทุกภูมิภาค จํานวน 5
ครั้ง ตั้งแต ธันวาคม 2546 ถึงเมษายน 2547 มีผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย ผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักวิชาการ ผูปกครอง บุคลากรที่
เกี่ยวของ มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จํานวน 1,720 คน
นอกจากนี้ มีการศึกษาขอมูลเชิงลึกในระดับพื้นที่ โดยสุมเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นที่ในเขตภาคกลาง 2 แหง ภาคใต 1 แหง ดวย
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จากการติดตามและประเมินผลการบังคับใชกฎหมายการศึกษา สรุปไดดังนี้ การแบง
เขตพื้นที่การศึกษาเปน 175 เขต มีผลทําใหการติดตอประสานงานไมคลองตัว บุคลากรใน
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษาต อ งการความชัด เจนเกี่ย วกับ บทบาทหน าที่ สถานศึ กษา
ตองการความชัดเจนในการเปนนิติบุคคล ควรมีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาเพื่อใหเกิด
ความคลองตัว สถานศึกษาตองไดรับการสนับสนุนใหมีความพรอมในการจัดการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การสงเด็กเขาเรียนตองแจงใหผูปกครองทราบกอนเด็ก
เขาเรียนเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมพิเศษและตองการทราบแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากร นอกจากนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองการใหมีการประชาสัมพันธและการ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาอยางตอเนื่องและทั่วถึง
การดํ า เนิ น งานภายหลั ง การติ ด ตามและประเมิ น ผล สกศ.ได ส รุ ป เรื่ อ งนํ า เสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและแจงผลการประเมินฯ พรอมขอเสนอเชิงนโยบายให
องคกรหลักทราบเรียบรอยแลว โดยขอเสนอดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้ ระยะแรกควรมีการ
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาทุก 3 ป ควรมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เรงประกาศใช
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป
ยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมใน
การจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ และจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมพิเศษ มีการพัฒนาระบบ
ข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ ประโยชน ใ นการติ ด ตามเด็ ก และควรมี ม าตรการสร า งแรงจู ง ใจ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการ
บังคับใชกฎหมายการศึกษา ป 2547 มาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.2)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานผลการสัมมนาการปฏิรูปการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เลขานุการ (ศาสตราจารย รอยตํารวจเอกวรเดช จันทรศร) ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วา สกศ. ไดจัดสัมมนาการปฏิรูปการศึกษานานาชาติตั้งแตป พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิรูปการศึกษานานาชาติในดานตาง ๆ และเพื่อ
สรางเครือขายความรวมมือทางการปฏิรูปการศึกษาระหวางประเทศไทยและนานาประเทศ
สกศ. ไดจัดการสัมมนาฯ มาแลว 4 ครั้ง ครั้งลาสุดจัดขึ้นระหวางวันที่ 6-10 กันยายน
2547 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวขอเรื่องคือ การพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งในการสัมมนาดังกลาว นอกจากวิทยากรและผูเขารวม
สัม มนาจะไดร วมเสนอปจ จัยที่สงผลตอความสํ าเร็ จและความลมเหลวในการพั ฒนาและ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแลว ยังเปนการสรางความตื่นตัวใหกับผูบริหาร นัก
การศึกษา ครู อาจารย และผูเขารวมสัมมนาฯ ในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ปฏิรูปการเรียนรู และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละประเทศเพื่อนําไปปรับใชให
เหมาะสมกับทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและสังคมของตน โดยเฉพาะการสงเสริม
การวิจัยในระดับตาง ๆ เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา จึ ง เสนอรายงานผลการสั ม มนาการปฏิ รู ป
การศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มา
เพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.3)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 ความก า วหน า ของการจั ด ทํ า ดั ช นี ท างการศึ ก ษา (World Education
Indicators : WEI)รวมกับองคกร OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) และ UNESCO
เลขานุการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาประเทศไทยไดดําเนินการรวมกับสมาชิก 19
ประเทศ ในการจัดทําดัช นีทางการศึกษา โดยได รับเงิน ทุนสนั บสนุนจากธนาคารโลก มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดที่สําคัญในการชี้สภาวการณทางการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
กับนานาชาติ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ คาดวาการประมวลผลในภาพรวมของประเทศได
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2547 นี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอความกาวหนาของการจัดทําดัชนีทางการ
ศึกษามาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.4)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 การติดตามการจัดการศึกษาขององคกรตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขานุ ก าร ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สกศ. ได ดํ า เนิ น การติ ด ตามผลการจั ด
การศึกษาขององคกรตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนจังหวัดที่มีตัวอยางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรศาสนาและองคกรชุมชนที่เขมแข็ง
จากการศึกษา พบวา องคกรตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบทบาทสําคัญในการ
จัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให
ความสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของประชาชนให มี โ อกาสได รั บ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส
สรางการศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริมใหมีสถานเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของ
เมือง ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสระเรียง เพื่อจัดการศึกษาแกเยาวชน
ผูดอยโอกาส นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนไมเรียงเปนศูนยการ
เรี ย นรู ใ นชุ ม ชน โดยมี ก ารจั ด หลั ก สู ต รด า นสิ่ ง แวดล อ มและเกษตรยั่ ง ยื น และเป น ศู น ย
ประสานงานทุกกลุมอาชีพโดยชาวบานเปนผูกําหนดกิจกรรมและดําเนินการเอง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอการติดตามการจัดการศึกษาขององคกรตาง
ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.5)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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