สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖

๒

สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ (สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๔๖)
ในป พ.ศ.๒๕๔๖ (สิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๔๖) มีการประชุมสภาการศึกษารวม ๓ ครั้ง
ดังนี้
๑. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่สภาการศึกษา
วันจันทรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖
๒. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖
๓. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ วันจันทรที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖
ในการประชุม ๓ ครั้ง มีเรื่องสําคัญที่นําเสนอตอที่ประชุมสภาการศึกษา ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
๒. แนวทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป
๓. ราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ....

๓

๑. การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

การประชุมคณะกรรมการ การศึกษาแหงชาติปฏิบตั ิหนาที่สภา
การศึกษา ครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๖
วันจันทรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖

สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได อ อกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กํ า หนดเขตพื้ น ที่
การศึกษา ๑๗๕ เขต เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖

๒. แนวทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖
วันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖

มติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ มีมติสรุปได ดังนี้
๑) เห็นชอบใหศธ. อุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนักเรียนตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษา (อนุบาล ๒ ป) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญและสายอาชีพอยาง
ตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗ (ผูเรียนปกติ กอนประถมศึกษา ๖๐๐ บาท ประถมศึกษา
๑,๑๐๐ บาท ม.ตน ๑,๘๐๐ บาท และม.ปลายสายสามัญ ๒,๗๐๐ บาท สวนม.ปลายสายอาชีพ
แตกตางกันตามสาขา และใหการอุดหนุนเปนพิเศษแกเด็กดอยโอกาส ยากจน ขาดโอกาสเขา
เรียนในระบบ และพิการ
๒) เห็ น ชอบในหลั ก การที่ใ ช ใ นปก ารศึ ก ษา ๒๕๔๖ และให นํา มาใช ใ นป ก ารศึกษา
๒๕๔๗ ตอไ ป คือ ใหสถานศึกษาเอกชนที่รับการอุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒ ป (เริ่มตั้งแตชั้นป. ๑ – ม.ตน) และระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล ๒ ป) สามารถเรียก
เก็บคาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓) อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให จั ด สรรงบประมาณให ศ ธ.สํ า หรั บ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพิ่มเติมจากที่ไดรับจัดสรรแลวในปงบประมาณ ๒๕๔๗ อีกจํานวน ๒,๑๑๖.๓๗๘ ลานบาท
๔) ใหศธ.รับไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศในภาพรวม
๕) สําหรับประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป ใหคงถือปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่องนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป
ที่เห็นชอบกําหนดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป โดยเริ่มตั้งแตประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษา

๔
ตอนปลาย (ระดับประถมศึกษาปที่ ๖) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (๓ ป) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) ๓ ป
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแกผูเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามมติคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว

๓. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ….
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖
วันจันทรที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖

สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘
สงผลใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีสภาพเปนมหาวิทยาลัย และไดจัดทํากฎกระทรวง
เรื่องของโครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดกลุมเปน ๙ มหาวิทยาลัย ประกอบดวย
๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๕
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ปฏิบัติหนาทีส่ ภาการศึกษา
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖
วันจันทรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
_______________________________
คณะกรรมการการศึ กษาแห งชาติ ปฏิ บั ติ หน าที่ สภาการศึ กษาได มี การประชุ มครั้ งที่
๗/๒๕๔๖ เมื่อวันจันทรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ประชุมไดเสนอเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณา สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณา : การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
นับตั้งแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาของแตละจังหวัดไปดําเนินการเตรียมความ
พรอมใหกับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดของตน ในเรื่องเกี่ยวกับการสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
นําขอมูลสารสนเทศมาจัดทําแผนที่การศึกษา กลยุทธและแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่
การปรับปรุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การแบงปนครุภัณฑและทรัพยสินใหแกเขตพื้นที่
การศึกษา การพัฒนางานวิชาการรวมกับตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนั้น ในระดับกระทรวงไดมีการจัดทํารางกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คูมือ
การปฏิบัติงาน และระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาไวพรอมในระดับหนึ่ง โดย
ตลอดระยะเวลา ๖ เดือนนับจากวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ คณะทํางานจัดเตรียมความพรอมให
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาไดป ฏิ บัติห น าที่เ ตรี ย มความพร อมมาอย างตอ เนื่อ งและพบว า เขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาทั้ ง ๑๗๕ เขต มี ค วามพร อ มในระดั บ ที่ ส ามารถจะทํ า การได จ ริ ง ทั้ ง นี้
กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอใหมีการประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเปน ๑๗๕ เขต พรอม
ทั้งไดกําหนดอําเภอ/เขตปกครอง ที่เปนที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแตละเขตโดย
เสนอใหสภาการศึกษาใหความเห็นชอบรางประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกําหนดเขต
พื้นที่การศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเปน
๑๗๕ เขต

๖
สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖
วันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ โรงแรมปรินซพาเลช
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖
ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม
สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ : บทบาทและอํานาจหนาที่ของสภาการศึกษาและ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปจจุบันโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย ๕ องคกรหลัก คือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง (สป.) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ๔ คณะกรรมการ คือ สภาการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรา ๓๓ ของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา ๑๔ ของ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
สภาการศึกษาไว ๕ ประการ คือ ๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาชาติ ที่บูรณาการทางดานศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ ๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา เพื่อใหเปนไปตามแผนในขอ ๑ ๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ๔)ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติ
๕) ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา
คณะกรรมการสภาการศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๙ คน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง ๑๖ คน กรรมการที่เปนผูแทนองคกร
เอกชน ๒ คน กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒ คน กรรมการที่เปนผูแทน
องคกรวิชาชีพ ๒ คน พระภิกษุที่เปนผูแทนคณะสงฆ ๒ รูป กรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทย ๑ คน กรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาอื่น ๒ คน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ๓๐ สาขา ๓๐ คน เลขาธิการสภาการศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีบทบาทหนาที่ ในการปฏิบัติงานสนองตอบตอ
ภารกิจของสภาการศึกษามาตรา
๑๔
วรรคหกของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของสํานักงานฯ ไว ดังนี้

๗
๑) รับผิดชอบงานเลขานุการสภาการศึกษา ๒) จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนในการ
สนับสนุนทรัพยากรดานการศึกษาของชาติ ๓) ประสานการจัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๔) วิจัยและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาเครือขายการเรียนรูและภูมิปญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและ
พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ
๕) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ๖) ดําเนินการเกี่ยวกับ
การใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ๗)ปฏิบัติงานอื่นใดที่
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดแบง
โครงสรางภายในออกเปน ๖ สํานัก คือ ๑) สํานักอํานวยการ ๒) สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษา ๓) สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ๔) สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา ๕) สํานัก
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ๖) สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : แนวทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ (๑) กําหนดใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการในเรื่องนี้มา
อยางตอเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดใหความเห็นชอบ
เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวสําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท มัธยมศึกษา
ตอนตน ๑,๘๐๐ บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒,๗๐๐ บาท สวนระดับปฐมวัย ไมไดกําหนดไว
แตรัฐก็ไดจายเงินสวนหนึ่งเปนการอุดหนุนคาใชจายสําหรับโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ประมาณ ๔๕๙ บาทตอคน
กระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ใหศึกษาวา หากรัฐจะอุดหนุน
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตนแกผูเรียนทุกคน และลดการอุดหนุน
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากที่เคยอุดหนุนในอัตรารอยละ ๑๐๐ ใหลดลงประมาณ
รอยละ ๕๐ โดยกรณีของเด็กยากจน รัฐจะใหการดูแลอยางทั่วถึงวาจะตองใชงบประมาณมาก
นอยเพียงใด
กระทรวงศึกษาธิการนําเสนอรายละเอียดของผลการศึกษาตอคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ รวม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอ ๒ ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ ๑ การอุดหนุนระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย และทางเลือกที่ ๒ การอุดหนุนระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

๘
ตอนตน ซึ่งที่ประชุมมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเสนอ
เพียงแนวทางเดียว กลาวคือ อุดหนุนแกผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน
ทุกคน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนประมาณรอยละ ๕๐
สําหรับสาระสําคัญของการนําเสนอในครั้งที่ ๓ นี้ ประเด็นแรก คือ คาใชจายตอหัวใน
อัตราใหม ที่ไดจากผลการวิจัย พบวา คาใชจายจริงในภาพรวม โรงเรียนที่มีขนาดใหญและขนาด
กลาง จะมีคาใชจายต่ําที่สุด ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กคาใชจายจะสูง เชนเดียวกับโรงเรียนขนาด
ใหญพิเศษ ซึ่งมีกิจกรรมมากกวาปกติ คาใชจายก็จะอยูในระดับสูงเชนกัน
ประเด็นที่ ๒ ประมาณการงบประมาณในการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากเปน
นโยบายเดิม กลาวคือ อุดหนุนคาใชจายสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาบางสวน และ
นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ถาใชเงินอุดหนุนรายหัวอัตราเดิม
จะตองใชงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท ถาใชอัตราใหม จะตองใชงบประมาณ ๓๒,๐๐๐ ลานบาท
ขณะที่นโยบายใหม คือ อุดหนุนคาใชจายแกนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนตนทุกคน สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหการอุดหนุนเฉพาะผูเรียนที่ยากจน จํานวน
ประมาณรอยละ ๕๐ ซึ่งจะมีจํานวนผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาเพิ่มขึ้น ๒๐๐,๐๐๐ คน และ
มัธยมศึกษาตอนปลายลดลง ๘๐๐,๐๐๐ คน ถาอุดหนุนตามอัตราเดิม จะใชงบประมาณ ๒๙,๐๐๐
ลานบาท แตถาใชอัตราใหม จะตองใชงบประมาณ ๓๑,๐๐๐ ลานบาท
ประเด็นที่ ๓ กรณีที่จะใหการอุดหนุนคาใชจายแกผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉพาะกลุมผูยากจน จํานวนประมาณรอยละ ๕๐ หากใชเกณฑความยากจนที่คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด จะมีผูเรียนที่ไดรับการอุดหนุน จํานวนประมาณ
รอยละ ๑๐ เทานั้น แตจะมีผูเรียนอีกกลุมหนึ่งที่มิไดอยูในเกณฑความยากจน แตมีความขาด
แคลนในบางลักษณะ เชน อยูไกล หรือตองการคาพาหนะ คาอาหารกลางวัน ฯลฯ ซึ่งควรให
ความชวยเหลือ โดยในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการเก็บขอมูลเปนรายบุคคล ซึ่งจะ
ทําใหระบุไดวา เด็กคนไหนยากจน และพึงไดรับการสนับสนุน สวนในรายละเอียดหากเปน
ทางเลือกดังกลาว คงจะตองมีการหารือกันตอไปวา แนวทางการดําเนินงานในลักษณะนี้
เหมาะสมมากนอยเพียงใด
ดังนั้น ประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา มีดังนี้
๑. เห็นชอบรูปแบบอุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนตน และอุดหนุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนประมาณรอยละ ๕๐ ซึ่งหากเห็นชอบ
ตามขอเสนอนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีขอสังเกต ๓ ประการ คือ ประการที่ ๑ จะตองเรงทําความ
เขาใจกับผูปกครอง เนื่องจากขณะนี้ผูปกครองเขาใจวาผูเรียนทุกคนไดรับเงินอุดหนุนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกับผลการสํารวจของสวนดุสิต พบวา ผูปกครองในอัตรารอยละ
๖๐-๗๐ เห็นดวยกับการอุดหนุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองเรง
ทําความเขาใจถึงเหตุผลที่ปรับเปลี่ยนนโยบาย ประการที่ ๒ ตองเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย โดยเงินอุดหนุนที่ไดรับจะตองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางแทจริง ประการที่
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๓ จะตองศึกษาผลกระทบที่จะตามมา เพราะในชวง ๒ ป ที่มีการอุดหนุนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ไดสงผลใหมีการขยายตัวทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษาเอกชนในสัดสวนที่สูงมาก
๒. เห็นชอบเรื่องอัตราการอุดหนุน ซึ่งจะเปนไปตามคาใชจายตอหัวที่เปนจริง เงินสมทบ
สําหรับเด็กพิการ และดอยโอกาส รวมทั้งขอหารือเรื่องการเพิ่มสัดสวนเงินอุดหนุนสําหรับครูเอกชน
ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา จากเดิม ๓,๔๔๐ บาท เปน ๓,๘๐๐ บาท และระดับ
มัธยมศึกษา จากเดิม ๔,๓๐๐ บาท เปน ๔,๗๐๐ บาท ซึ่งจะตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้น ๗๑๖ ลาน
บาท เรื่องคาตอบแทนครูอาชีวศึกษา ซึ่งจะตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๖ ลานบาท ตลอดจน
มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยใหดีขึ้น เชน การอบรมผูปกครอง การอบรมครู
ซึ่งรวมอยูในคาใชจายตอหัวประมาณ ๑๖๐ ลานบาท
๓. เห็นชอบเรื่องการเปดโอกาสใหโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ เก็บคาใชจาย
เพิ่มเติมได โดยกรณีที่โรงเรียนเหลานั้นไมรับเงินอุดหนุน ใหเก็บไดตามคาใชจายจริง สวน
โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน จะสามารถเก็บเงินเพิ่มได ภายใตขอกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม
๑. ที่ประชุมรับทราบขอเสนอของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับแนวทางการอุดหนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเริ่มตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (๓ ป) ถึงมัธยมศึกษาตอนตน รวม
๑๒ ปและใหการอุดหนุนผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ ๕๐ รวมทั้งวงเงิน
งบประมาณทั้งหมดที่จะตองใช
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมมีขอสังเกตวา หากรัฐบาลไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ ควรใหการ
อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแกผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (๒ ป) จนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๑๔ ป เนื่องจากการอุดหนุนในลักษณะดังกลาว จะเปนการยกระดับ
การศึกษาในภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศใหสูงขึ้น โดยเฉพาะการอุดหนุนการศึกษาใน
ระดับกอนประถมศึกษา จะเนนความรวมมือระหวางครอบครัวและสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพของเยาวชนใหมีความพรอมที่จะรับการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นตอไป
สําหรับขอเสนอจากที่ประชุมเรื่องการอุดหนุน ๑๔ ป ดังกลาวขางตน กระทรวงศึกษาธิการ
ไดคํานวณงบประมาณที่จะตองใชเพื่อจัดการศึกษาใหมีคุณภาพวา จะตองใชเงินทั้งสิ้น ๓๓,๙๒๐
ลานบาท ซึ่งผูแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณแจงวา ขณะนี้ไดจัดสรรใหแลว ๒๖,๒๐๐ ลาน
บาท ดังนั้นที่ประชุมจึงไดเสนอวาควรจะตองหายุทธศาสตรเพื่อระดมทรัพยากรเพิ่มเติม รวมทั้ง
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินงานตอไป
คาใชจายในวงเงินดังกลาวนี้ ที่ประชุมเห็นดวยวา เปนคาใชจายพื้นฐานที่เพียงพอที่รัฐ
จะอุดหนุนการศึกษาใหกับเด็กทุกคนตามกฎหมาย โดยสามารถจัดใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ขั้นต่ํา สวนการอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อใหไดมาตรฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รัฐจะพิจารณาให
ความชวยเหลือแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนกอน สวนกลุมที่สามารถชวยเหลือตนเองได
ควรมีสวนรวมรับภาระดวยตนเอง ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการหารือ

๑๐
เพิ่ ม เติ ม กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให โ รงเรี ย น
สามารถเก็บคาใชจายเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และเหมาะสม
กับผูเรียนบางกลุม เชน ผูมีความสามารถพิเศษ
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
หาแนวทางการใหความชวยเหลือแกโรงเรียนสาธิต โดยใชเงินงบประมาณจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สังกัด หรือเงินนอกงบประมาณที่มีอยูดวย
๒. เห็นชอบใหเรงดําเนินการสรางความเขาใจตอสาธารณชน เรงรัดการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย
การศึ กษาผลกระทบตอการศึ กษาเอกชนโดยเฉพาะอาชีวศึ กษาเอกชน
ที่ขยายตัวกวารอยละ ๒๐ นับแตมีการอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการศึกษาผลกระทบ
ตออัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึกษาโดยรวม
๓. เห็นควรมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการหารือรวมกับสํานักงบประมาณ เพื่อหาขอ
ยุติในเรื่องการอุดหนุนคาใชจายตอหัวป ๒๕๔๗ เงินเดือนครูเอกชน คาตอบแทนครูอาชีวศึกษา
เพื่อทดแทนอัตราที่ขาด และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

๑๑
สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖
วันจันทรที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ โรงแรมปรินซพาเลช
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖
ณ โรงแรมปรินซพาเลช ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและพิจารณา ตาม
ระเบียบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายปองพล อดิเรกสาร) แจงใหที่
ประชุมทราบ เรื่อง การประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ เพื่อพิจารณาราง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน พ.ศ. …. และราง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. ซึ่ง
จะตองไปชี้แจงรายละเอียดของกฎหมายดังกลาวตอที่ประชุมเมื่อถึงวาระ จึงไดมอบหมายให
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร มณีรินทร) ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาการศึกษา
แทน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา :
๓.๑ กระบวนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษา
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ได นํ า เสนอสาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
ปฏิบัติงานของสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๒ ประการ คือ ๑)เพื่อวางระบบการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสภาการศึกษา และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒) เพื่อ
ใหกรรมการสภาการศึกษาไดมีสวนรวมรับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอ
แนวทางการดําเนินงานตามภารกิจของสภาการศึกษา
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่เสนอ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ คณะ ประกอบดวย คณะที่ ๑
ดานแผนการศึกษาแหงชาติ คณะที่ ๒ ดานระบบการศึกษา คณะที่ ๓ ดานบริหารการศึกษา
คณะที่ ๔ ดานทรัพยากรทางการศึกษา คณะที่ ๕ ดานการศึกษาเอกชนและองคกรทางสังคมอื่น
คณะที่ ๖ ดานมาตรฐานการศึกษาและวิถีการเรียนรู คณะที่ ๗ ดานพัฒนาการจัดการเรียนรู
คณะที่ ๘ ดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต คณะที่ ๙ ดานการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายการเรียนรู คณะที่ ๑๐ ดานการวิจัยการศึกษา คณะที่ ๑๑ ดานประเมินผลการศึกษา
คณะที่ ๑๒ ดานกฎหมายการศึกษา คณะที่ ๑๓ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา

๑๒
องคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ แตละชุด มีจํานวนประมาณ ๑๓-๑๕ คน
ประกอบดวย ๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ โดยเฉพาะ เปน
ประธาน ๒) กรรมการโดยตําแหนงที่เกี่ยวของ และผูบริหารระดับสูงของ สกศ. เปนรอง
ประธาน ๓) กรรมการสภาการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยงาน จํานวนประมาณ ๗-๙
คน เปนอนุกรรมการ โดยมีขาราชการ สกศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ
ขอเสนอเพื่อพิจารณา คือ ๑) ใหความเห็นชอบการดําเนินงานในรูปคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษา และ ๒) ใหความเห็นเกี่ยวกับจํานวน บทบาทหนาที่ และองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
มติที่ประชุม
๑. ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เพื่อทําหนาที่
พิจารณากลั่นกรอง รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนการศึกษา
แหงชาติ นโยบายและแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ การประเมินผลการจัด
การศึกษา ตลอดจนการใหความเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ
การศึกษา อันเปนภารกิจหลักของสภาการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ดานจํานวนคณะอนุกรรมการฯ ที่ประชุมเห็นชอบใหมีคณะอนุกรรมการฯ จํานวน
ทั้งสิ้น ๕ คณะ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของสภาการศึกษา ไดแก ๑) ดานนโยบายและแผน
๒) ดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๓) ดานการกระจายอํานาจและทรัพยากรทางการ
ศึกษา ๔) ดานกฎหมายการศึกษา ๕) ดานการวิจัย ติดตาม และประเมินผล
สําหรับองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯแตละคณะ จะมีจํานวนประมาณ ๑๓-๑๕ คน
ประกอบดวย ประธาน ไดแก กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะ
รองประธาน ไดแก ๑) กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูแทน และ
๒) ผูบริหารระดับสูงของ สกศ. ที่รับผิดชอบในดานดังกลาว
อนุกรรมการ จํานวน ๗-๙ คน มาจาก ๑) กรรมการสภาการศึกษา ๒) ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และ ๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ไดแก ขาราชการ สกศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฯชุดตางๆ นั้น ที่ประชุมเห็นชอบให สกศ. พิจารณา
จากประวัติ ผลงาน และประสบการณของกรรมการ รวมทั้งปรึกษาหารือกับกรรมการสภาการศึกษา
แตละทานในรายละเอียดตอไป
ทั้งนี้ อาจแตงตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจ /วิสามัญดานอื่นๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
๓.๒ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ….
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๑๓
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใหรวมกลุมวิทยาเขตในแตละภูมิภาคจัดตั้งเปน
มหาวิทยาลัย รวม ๙ แหง และแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยใหรับประเด็นอภิปรายของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปประกอบการพิจารณาดวย จากนั้นคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว และมีมติสงราง
พระราชบัญญัติและหลักการเพิ่มเติมใหคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาทบทวนรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยใหรับความเห็นของ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวย
สํ านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษาร วมกั บผู แทนหนวยงานที่ เกี่ยวของ จึ งได จัดทํ า
ขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. เห็นสมควรใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีฐานะเปน
สถาบันการศึกษาภายใตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเขมแข็ง ทั้งนี้จะตองระบุใหทั้ง ๒ สถาบันเปดรับ ผูสําเร็จการ
อาชีวศึกษาบางสวนตอไป เพื่อพัฒนาชางเทคนิคที่มีความสามารถเปนวิศวกรที่ปฏิบัติงานไดจริง
และเปนครูเทคนิคศึกษา
๒. เห็นดวยในหลักการที่ใหรวมกลุมวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในแต
ละภูมิภาค จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย ๙ แหง และแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยไมเพิ่ม
สาขาวิชาและขอจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๕ ป รวมทั้งใหนําหลักการ
กลางที่ใชกับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับมาปรับใชกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
ดวย โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
๑) เนื่องจากเปนการยกฐานะสถาบันที่มีอยูเดิม ควรเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลว
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการลงทุนกอสรางอาคารสถานที่ที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก
รวมทั้งเนนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาดานคุณภาพ และการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทองถิ่น
๒) ควรมีการประเมินการดําเนินงานทั้ง ๙ สถาบันภายหลังจาก ๕ ป กอนที่จะมีการ
ขยายการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงศักยภาพความพรอม การพัฒนาคุณภาพ ความซ้ําซอนกับ
สถาบันของรัฐและเอกชน
๓) ควรปรับปรุงองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย วิธีการไดมาซึ่งผูบริหารระดับสูง และ
กรรมการสรรหาใหสอดคลองกับหลักการกลาง
๔) ควรกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ สถาบัน เพื่อใหโอกาสแกผูสําเร็จสาย
อาชีวศึกษาเขาศึกษาตอในสัดสวนที่เหมาะสม และใหความรวมมือชวยเหลือทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพแกสถาบันอาชีวศึกษาอยางเปนรูปธรรม

๑๔
มติที่ประชุม
๑. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปน
สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาระบบมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหเขมแข็ง และเพิ่มจํานวนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามทิศทางความตองการ
กําลังคนของประเทศ ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตองรับ
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเปนหลัก เพื่อเปดโอกาสพัฒนาชางเทคนิคที่มีความสามารถเปน
นักเทคโนโลยีที่ปฏิบัติไดจริงและเปนครูเทคนิคศึกษา
นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของการอาชีวศึกษาใหมีความเขมแข็ง สามารถเปน
หลักในการผลิตกําลังคนระดับกลางใหมีประสิทธิภาพ ควรตองมีระบบสนับสนุนใหสถาบัน
อาชีวศึกษากวา ๗๐๐ แหง ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใหสามารถ
ผลิตกําลังคนระดับกลางที่มีคุณภาพสูงตามที่ประเทศตองการ
๒. เห็นควรใหมีการรวมกลุมวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในแตละภูมิภาค
จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย รวม ๙ แหง ที่เนนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหแตละ
แหงมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยในระยะแรกใหมหาวิทยาลัยทั้ง ๙ แหง เปนสวนราชการ และ
จะตองไมเพิ่มสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตร และไมขอจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลา ๕ ป รวมทั้งใหนําหลักการกลางของราง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาในกํากับรัฐ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว มาปรับใชกับราง พ.ร.บ.ทั้ง ๒ ฉบับนี้ดวย
นอกจากนั้น สภาการศึกษายังมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
๑) เนื่องจากเปนการรวมและยกฐานะจากสถาบันที่มีอยูเดิม จึงควรเนนการใชทรัพยากรที่มี
อยูแลวใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ลดการกอสรางอาคารสถานที่ที่ตองใชงบประมาณจํานวน
มาก แตควรเนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การสรางระบบเครือขายกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและเครือขายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การพัฒนาดานคุณภาพ และการมีสวนรวมของ
ชุมชน ทองถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา
๒) ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานทั้ง ๙ สถาบันภายหลังจาก ๕ ป กอนที่จะมีการ
ขยายการจัด การศึก ษา โดยใหมหาวิท ยาลัยคงความเปนมหาวิท ยาลัย เฉพาะทางดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คํานึงถึงศักยภาพ ความพรอม การพัฒนาคุณภาพ ความซ้ําซอน
กับสถาบันทั้งของรัฐและเอกชน
๓) ควรกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติของทั้ง ๒ สถาบัน ในประเด็นตอไปนี้
๓.๑ วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
๓.๒ องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย วิธีการไดมาซึ่งผูบริหารระดับสูง กรรมการ
สรรหา และประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคลองกับหลักการกลาง
๓.๓ การใหโอกาสแกผูสําเร็จอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอเปนหลัก และใหความรวมมือ
ชวยเหลือทั้งดานวิชาการและวิชาชีพแกสถาบันอาชีวศึกษา

