สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๖

สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๔๗)
ในป พ .ศ.๒๕๔๗ (มกราคม– ธั น วาคม ๒๕๔๗) มี ก ารประชุ ม สภาการศึ ก ษารวม
๖ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
- ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
- ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗
- ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
- ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗
วันจันทรที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
- ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗
วันจันทรที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗
ในการประชุม ๖ ครั้ง มีเรื่องที่นําเสนอตอที่ประชุมสภาการศึกษารวม ๒๒ เรื่อง ดังนี้
๑) เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง คือ
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษา : คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
(๒) รางกฎกระทรวงวาดว ยสิ ท ธิก ารจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานขององค กรชุ มชน
องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. ....
(๓) แผนความช ว ยเหลื อรว มมือระหว างรัฐบาลไทยและสถาบั นเทคโนโลยีแหง
เอเชีย ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒)
๒) เรื่องเพื่อพิจารณา ๗ เรื่อง คือ
(๑) รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชนและ
องคกรเอกชน ในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. ....
(๒) แผนความชว ยเหลื อรวมมือระหวางรั ฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยี แหง
เอเชีย ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒)
(๓) รางมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๔) รางนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
(๕) รางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ป) พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๑
(๖) นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน
(๗) แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนในสานประกอบการ :
โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน
๓) เรื่องเพื่อทราบ ๑๑ เรื่อง ดังนี้
๑) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
๒) มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๗
๓) รายงานความกาวหนาการปฏิรูปการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
๕) นโยบายการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๖) นโยบายการยกยองเชิดชูเกียรติครูและผูบริหารสถานศึกษา
๗) การพัฒนานโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษา
๘) รายงานผลการศึกษาการบริหารงานและการจัดการศึกษาของคณะสงฆ จังหวัด
ชายแดนภาคใต : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานีและสตูล
๙) รายงานผลการติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย
๑๐) รายงานผลการสัมมนาการปฏิรูปการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑๑) ความกาวหนาของการจัดทําดัชนีทางการศึกษา (World Education Indicators :
WEI) รวมกับองคกร OECD
๔) เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ ๑ เรื่อง ดังนี้
- นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน

๑๘

๑) (ราง) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน
และองคกรเอกชนในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. ….
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗

มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๔.๑ (ฝายการศึกษา) (เดิม) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ วันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
เห็นควรมอบใหกระทรวงศึกษาธิการรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
คณะที่ ๔.๑ ไปพิจารณา ดังนี้
๑. ควรปรั บ ปรุ ง ร า งกฎกระทรวงฯ ข อ ๑๕ โดยให เ พิ่ ม ข อ ความให ชั ด เจนว า ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียกคืนเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน และเงินอื่นใดที่ไดรับจากรัฐ
เฉพาะในสวนที่ยังไมไดใชจายเทานั้น และนําสงเปนรายไดแผนดิน
๒. ควรปรับปรุงขอความในวรรคทายของขอ ๗ ของรางกฎกระทรวงฯ จากสามสิบวัน
เปนหกสิบวัน
๓. มอบใหกระทรวงศึกษาธิการหารือรวมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษี สําหรับคาใชจายการศึกษาแกองคกรชุมชนและองคกรเอกชนที่จัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐานรู ปแบบศูนยการเรี ยนในเรื่ องใด อยางใดแลว ยกรางพระราชกฤษฎีกา หรือร างกฎ
กระทรวงฯ แล ว แต ก รณี เพื่ อ เสนอคณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอครม. คณะที่ ๔.๑
พิจารณาพรอมในคราวเดียวกับการเสนอรางกฎกระทรวงฯ ที่ปรับปรุงใหม
๔. ใหกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังรวมกันพิจารณาการลดหยอน หรือ
ยกเวนภาษี สําหรับคาใชจายการศึกษาแกครอบครัว สถานประกอบการ ตามมาตรา ๑๔ และ
ใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีเพื่อสงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ตามมาตรา ๕๘ แหง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดวย
การดําเนินงานตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๔.๑
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได นั ด ประชุ ม หารื อ กั บ ผู แ ทนกรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษีคาใชจายการศึกษาแกองคกรชุมชน องคกรเอกชน ครอบครัว และ
สถานประกอบการ

๑๙

๒) กระบวนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษา :
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗

การดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา จํานวน
๕ คณะ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนการศึกษา
๒. คณะอนุกรรมการดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๓. คณะอนุกรรมการดานการกระจายอํานาจและทรัพยากรทางการศึกษา
๔. คณะอนุกรรมการดานกฎหมายการศึกษา
๕. คณะอนุกรรมการดานวิจัย ติดตาม และประเมินผล

๓) (ราง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่
๔.๑ (ฝายการศึกษา) (เดิม) ดังนี้
เห็ น ควรให ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การ (ร า ง) มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ต าม ที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาดานต างๆ ให สอดคลองกับ (ราง) มาตรฐานฯ นี้ดวย โดยประเด็ นอภิปรายของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๔.๑ มีดังนี้
๑. ควรให หน วยงานหลั กของกระทรวงศึ กษาธิ การทั้ง ๔ แหง สถาบั นทดสอบทาง
การศึ กษาระดับชาติ (องค การมหาชน) และสํ านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) รับไปดําเนินการใหสอดคลองกับ (ราง) มาตรฐานการศึกษา
ของชาตินี้และพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและสาระการเรียนรูที่ใชในปจจุบันใหสอดคลองกับ (ราง)
มาตรฐานการศึกษาของชาติดังกลาวดวย
๒. กระทรวงศึกษาธิการควรใหความสําคัญการจัดทําหลักสูตรและสาระการเรียนรู วาควร
ใชผลการศึกษาวิจัยเปนพื้นฐานหลักในการพิจารณาวา ตองการใหผูเรียนมีความรูเรื่องใด มีความ

๒๐
เขมขนในเนื้อหาวิชาเพียงใด ที่จะเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษาของผูเรียน และควรมีการ
พิจารณาทบทวน (Review) หลักสูตรและสาระการเรียนรูเปนระยะๆ
๓. ควรพิจารณากําหนดใหมีมาตรฐานเพิ่มเติมสําหรับกลุมผูเรียนที่มีวามสามารถพิเศษ
๔. ควรกําหนดภารกิจใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตาม (ราง) มาตรฐานการศึกษา
ของชาติใหชัดเจน ดังนี้
๔.๑) สํ านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การตาม(ร าง)
มาตรฐานการศึกษาของชาติในภาพรวม
๔.๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบการจัดทํา มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการดํ าเนินการจั ดการศึกษาขั้ นพื้นฐานใหส อดคล อง กั บ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษารับผิดชอบการทดสอบผลการเรียนรวบ
ยอดของนักเรียน (ป.๓, ป.๖, ม.๓, ม.๖) และสมศ. รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๓) สํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า มาตรฐาน
การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และดําเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และ สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๔.๔) สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ ามาตรฐาน
การศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา และดํ าเนิ นการจั ดการศึ กษาระดั บอุ ด มศึ ก ษา ให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
๔.๕) สํานักงานปลัดกระทรวง รับผิดชอบการศึกษานอกโรงเรียน และการสงเสริม
การศึกษาเอกชน รวมทั้งกํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๕. อนึ่ง ประธานไดมีคําสั่งขอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทํา
สรุปสถานภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถาน ศึกษา และการให
ครูเขียนใบงาน ซึ่งเกรงวาจะเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวา สถานศึกษาทุกแหงครูทุกคน
ต อ งจั ด ทํ า เนื้ อ หาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขึ้ น เอง แต เ จตนารมณ ที่ แ ท จ ริ ง น า จะต อ งการให
สถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาดําเนินการรวม กันมากกวา มิฉะนั้นจะเปนภาระแกครูผูสอน
มากเกิ น ไป และคุ ณ ภาพ ของเนื้ อ หาสาระของการเรี ย นรู ต ามใบงานอาจไม ไ ด คุ ณ ภาพ
มาตรฐานเทาที่ควร จึงขอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับสมศ. ในการ
สรุปรายงานนํามาเสนอตอที่ประชุมในโอกาสตอไป
การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
สํ านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษา จั ดพิ มพ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ เผยแพร
ประชาสั มพั นธ และสร างความรู ความเข าใจกั บองค กรหลั กของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของนํามาตรฐานการศึกษาของชาติใหเปนแนวทางการจัดการศึกษาทุก
ระดั บ และทุ ก รู ป แบบ รวมทั้ ง ประสานกั บ องค ก รหลั ก ที่ จั ด การศึ ก ษาและสํ านั กงานรั บรอง

๒๑
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ใหมีการประเมินสถานศึกษา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
๑) ประสานกับกระทรวง หนวยงาน ทั้งภาคเอกชน องคกรชุมชนที่เกี่ยวของ เพื่อหา
แนวทางใหเกิดการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนและสังคม
๒) ประสานองคกรหลักศธ. ไดแก สพฐ. สกอ. สอศ. และกศน. ในการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาในระดับและประเภทการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๓) สรางความรูความเขาใจมาตรฐานการศึกษาของชาติ ใหกับผูบริหารระดับเขต
พื้ นที่ /จั งหวั ด ให สามารถนํ าไปขยายผลไปยัง สถานศึ ก ษา และชี้ ใ ห เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติกับมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
๔) เตรียมการติดตามการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติโดยประสานองคกรหลักศธ. ให
ทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนินงานการนํามาตรฐานการศึกษาชาติสูการปฏิบัติ
๕) จัดทํา (ราง) ขอเสนอแนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาชาติสูการปฏิบัติ
๖) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพการดําเนินงาน/กระบวนการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของหนวยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัด ศธ.
๗) จัดประชุมหารือหนวยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดศธ. เพื่อขอรับสภาพ
การดําเนินงานการนํามาตรฐานการศึกษาชาติสูการปฏิบัติ
๘) จัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับความฉลาด/เชาวปญญา : องคความรู/ ศาสตรและ
การปฏิบัติดานคุณธรรม/จริยธรรม (MQ) ดานความอดทน (AQ) ดานความฉลาดทางอารมณ
(EQ) และเรื่องหัวใจของจิตตปญญาศึกษา เพื่อเปนขอมูล/องคความรูที่เกี่ยวของกับสาระของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค
๙) จัดทํารายงานสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ และ (ราง)
มาตรฐานของชาติ : สภาพทิศทางและการดําเนินงาน
๑๐)วิจัยและพัฒนาเกณฑมาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งใน
ฐานะพลเมือง และพลโลก (คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข) ระยะที่ ๑ : องคความรู
เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงคของคนไทยที่ครอบคลุม ๖ ดาน (ดานสติปญญา : IQ ดาน
อารมณ : EQ ดานคุณธรรมจริยธรรม : MQ ดานความอดทน : AQ ดานจิตวิญญาณ : SQ
และดานสุขภาพ : HQ)

๒๒

๔) แผนความชวยเหลือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒)
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ และ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อ นุ มั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี
คณะที่ ๒.๑ (ฝายการศึกษาและการสาธารณสุข) ดังนี้
๑. เห็นควรใหความเห็นชอบแผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเซีย ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ โดยให ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ ความเห็ น ของกระทรวง วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี
สํ า นั ก งาน ก.พ. สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๑ (ฝายการศึกษาและการสาธารณสุข) ไปพิจารณาดําเนินการดวย
๒. เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนฯ จํานวน ๗๐๘,๕๕๖,๙๐๐ บาท
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. เห็นควรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการ
ประสานงานกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ทั้งในเรื่องงบประมาณ ตามแผนความชวยเหลือ
รวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ทั้งในเรื่องงบประมาณและอื่นๆ สืบ
ตอจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนตนไป โดยใหคง
สถานภาพสถาบันนานาชาติระดับภูมิภาคของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ที่มีกฎบัตรเฉพาะ
ของตน และมีพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๔. เห็ น ควรให ส ถาบั น เทคโนโลยี แ ห ง เอเชี ย นํ า ความเห็ น ของสภาการศึ ก ษาไป
ดําเนินการและรายงานใหสภาการศึกษาทราบเปนระยะๆ ดังนี้
๔.๑ ใหดําเนินการประเมินผลภาพรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ความชวยเหลือฯ ทุกแผน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาสถาบันฯ และการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณในชวงตอไป
ทั้ งนี้ โดยอาจให องค กรกลางที่ เป นตั วแทนของรั ฐบาลไทยเป นผู ดํ า เนิ น การ เช น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งควรใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เขามามีบทบาทในการประเมินคุณภาพภายนอกดวย
๔.๒ พัฒนาบทบาทของสถาบันฯ เปนมหาวิทยาลัยวิจัยในภูมิภาค พัฒนาคุณภาพ
การเรีย นการสอนโดยใชก ารวิจ ัย เปน ฐาน การวิจ ัย ในประเด็ นที่ เป นวาระแห งชาติ และ
สอดคลองกับแผนการวิจัยของชาติ และความตองการในการพัฒนาประเทศ

๒๓
๔.๓ รวมมือเปนเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั้งดานวิชาการ
การพัฒนาคณาจารย พั ฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิ ชาการ
ฝกอบรม
๔.๔ พัฒนาบทบาทเชิงรุกและแสวงหาแนวทางการพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น ใน
รู ป แบบและจากแหล ง ทุ น ที่ ห ลากหลาย เช น การระดมทุ น สนั บสนุ นจากภาคธุ รกิ จเอกชน
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดแจงใหสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียทราบตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเรียบรอยแลว โดยขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียอยูในการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕) (ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่
๔.๑ (ฝายการศึกษา) (เดิม) ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ทั้งนี้ใหกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนเจาภาพหลักและเรงดําเนินการ ในเชิงรุก เพื่อใหเกิดผล
เปนรูปธรรม และเปนประโยชนแกเด็กดอยโอกาสโดยเร็วตอไป โดยมติดังกลาวมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอย โอกาส
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการรับไปปรับปรุงเอกสารนโยบายการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสดังกลาวใหเปนปจจุบัน ตามขอมูลของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
๒. เห็นควรใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงาน หลัก
รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ จัดทํา
แผนปฏิบัติการตามนโยบายดังกลาว เพื่อบูรณาการกับการพัฒนาสังคมในภาพรวมเกิดผลเปน
รูปธรรม โดยใหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่
๔.๑ (ฝายการศึกษา) (เดิม) ไปพิจารณาดําเนินการดวย ดังนี้
๒.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดในนโยบาย
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ใหเด็กดอยโอกาสทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มี

๒๔
คุณภาพอยางตอเนื่องและทั่วถึง ภายในป ๒๕๕๔ ตองคํานึงถึงการกําหนดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรตามนโยบายทั้ง ๕ ดาน ใหเปนรูปธรรม และกําหนด
ตัวชี้วัดผลความกาวหนาของการดําเนินการ รวมทั้งกําหนดใหมีกระบวนการติดตามประเมินผล
และรายงานเปนระยะๆ
๒.๒ ควรจัดแบงภารกิจตามแผนปฏิบัติการใหชัดเจนวาแตละกิจกรรมควรเปน
ภารกิจของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือเปนกิจกรรมที่หนวยงานมากกวา ๑
หน ว ยงานต อ งร ว มมื อ กั น ดํ า เนิ น งาน โดยมี ห น ว ยงานใดหน ว ยงานหลั ก ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให มี
ผูรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานอยางแทจริง
๒.๓ แผนปฏิบัติการดังกลาวควรมีมาตรการสนับสนุนการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน และควรใหกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานรวมดําเนินการ
ตามนโยบายดวย
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินงาน ดังนี้
๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง จั ด ทํ า (ร า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารตามนโยบายการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ
ผูดอยโอกาส นํ าเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กดอยโอกาสและคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๔๙ ซึ่งที่
ประชุมไดใหความเห็นชอบแผนดังกลาวโดยมีขอสังเกตดังนี้
๑.๑) การปรับนิยามเด็กดอยโอกาสและจัดโครงการ/กิจกรรมใหครอบคลุมเด็กใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต สามเณร และเด็กไรรัฐ เพื่อใหเด็กดอยโอกาสในทุกสถานการณ
สามารถเขาถึงระบบการศึกษา และไดรับบริการที่เหมาะสมเปนประชาชนที่มีคุณภาพตอไป
๑.๒) ควรมีรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาของแผนในรูปแบบตางๆ
เปนระยะ เพื่อสงผลตอการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งการจัดเวทีสาธารณะ โดยใหทุก
ภาคสวนรวมกันประเมิน
๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยปลัดกระทรวง (นายวั ลลภ พลอยทั บทิ ม) ได
แตงตั้งคณะทํางานประสานแผนและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๘
ก.ย. ๒๕๔๙ เพื่อประสานการดําเนินงานตามแผนฯ กําหนดแนวทางและดําเนินการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งนําเสนอผลตอคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามนโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส
๓) หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งทบทวน/ปรับปรุง
แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับสภาพการณ

๒๕

๖) (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ป)
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗

มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๑ (ฝายการศึกษา) (เดิม)
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ดังนี้
๑. เนื่องจากการพัฒนาเด็กประกอบดวยมิติหลายดาน ทั้งในมิติความตองการที่เด็ก
ควรไดรับ มิติดานหนวยงานที่จะเปนเจาภาพรับผิดชอบดําเนินการ มิติเรื่องวัยของเด็กที่จะ
พัฒนา และมิติดานพื้นที่ เปนตน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาเด็กใหมีระดับสติปญญา
ความฉลาด (I.Q. และ E.Q.) มีความรูศิลปวิทยาการตางๆ และมีคุณธรรมสูงยิ่งๆ ขึ้นไป จึงควร
พิจารณาแนวทางรวมรางนโยบายและยุทธศาสตร การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๕๕๑ และแผนแมบทเด็กไทยปญญาดี มีคุณธรรม ใหเปนยุทธศาสตรรวมของชาติที่กระทรวง
และหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ จะใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ทั้งในรูปของการ
ดําเนินการในหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะของหนวยงาน และที่ดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน ใหตอบสนองตอยุทธศาสตรดังกลาว รวมทั้งเพื่อประโยชนในการระดมสรรพ
กําลังดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคของยุทธศาสตรไดประหยัด เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
๒. แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรดังกลาวควรพิจารณากําหนดภารกิจของหนวยงาน
หลัก โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหชัดเจน ทั้งในการทําหนาที่เปนเจาภาพในแตละ
ภารกิจเฉพาะของตนตามยุทธศาสตร และภารกิจที่จะรวมดําเนินการกับหนวยงานอื่นในฐานะ
เจาภาพรวม นอกจากนั้น ควรกําหนดเปาหมายความสําเร็จใหเปนรูปธรรมและกรอบระยะเวลา
ที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
๓. ควรพิจารณาจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก โดยแบงกลุมเด็กที่เปนเปาหมาย
ของการพัฒนาตามวัย เชน กลุมกอนปฏิสนธิ กลุม ๐-๓ ป และกลุม ๔-๕ ป เปนตน
๔. กํ า หนดให มี อ งค ก รรั บ ผิ ด ชอบเสนอแนะการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร ใ น
ภาพรวม โดยควรศึกษาเปรียบเทียบเพื่อกําหนดมาตรฐาน (benchmarking) กับประเทศที่เปน
ตัวอยางที่ดีและผลักดันใหมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร รวมทั้งติดตามประเมินและรายงาน
ผลการดําเนินการ
๕. เนื่องจากขณะนี้ไดมีการโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบการอบรม
เลี้ ย งดู เ ด็ ก มากขึ้ น จึ ง ควรพิ จ ารณาผู รั บ ผิ ด ชอบศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และควรจั ด ให มี ร ะบ
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น การกําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ และมีระบบ
การประเมินผลโดยรวม

๒๖
๖. สําหรับประเด็นการนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีวาควร
เสนอคณะใดนั้ น ควรให มีการพิ จารณารว มกั นระหวา งกระทรวงทั้ง ๔ ขางตน ว า ระหวา ง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงใดมีสวนรวมในภารกิจพัฒนาเด็กตาม
ยุทธศาสตรในภาพรวมมากนอยกวากันอยางใด แลวจึงใหกระทรวงที่มีภารกิจเหมาะสมเปน
เจ าภาพรั บผิ ดชอบเสนอยุ ทธศาสตร ตอคณะกรรมการ กลั่ น กรองเรื่อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ที่
เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ใหฝายเลขานุการฯ คณะกรรมการฯ รับผิดชอบจัดการประชุมดังกลาว
การดําเนินงานตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๔.๑
๑. ฝายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๑ (ฝาย
การศึกษา) ไดจัดประชุมแลว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ปรากฏผลการประชุมพิจารณา
(ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ และแผน
แมบทเด็กไทยปญญาดีมีคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ดังนี้
๑.๑ ควรบูรณาการ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ และแผนแมบทเด็กไทยปญญาดี มีคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ เขา
ดวยกัน โดยใหเพิ่มสาระในเรื่องของครอบครัว ชุมชน และเรื่องอื่นๆ เชน วัฒนธรรมดวย ทั้งนี้
เพื่อใหครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเด็กอยางองครวม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข จะประชุมรวมกันครั้งแรกในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
๑.๒ ควรใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเจาภาพในการนําเสนอผลการบูรณาการ
ตามขอ ๑.๑ ซึ่งจะเปนยุทธศาสตรหลักที่หนวยงานที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ๘ กระทรวง ๓๕
หน ว ยงาน จะใช เ ปน แนวทางในการจัดทํ า แผนปฏิบั ติ การ หรือร ว มในการดํา เนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการนั้นๆ ในสวนที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ สําหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป)
๑.๓ กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย จะเป นหน ว ยงานหลั ก
รับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก (A world fit for children)
ซึ่งเปนแผนแมบทที่ครอบคลุมเด็กถึงอายุ ๑๘ ป และยุทธศาสตร หลักตามขอ ๒.๖.๒ ของ (ราง)
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ จะอยูภายใต
ขอบเขตของแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย กํ า ลั ง
ดําเนินการซึ่งจะไดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในป ๒๕๔๗ นี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมมี
มติ ใ ห ก ระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย รั บผิ ดชอบดํ าเนิ นการประสานกั บ
หน วยงาน ต างๆ เพื่ อบู รณาการ กั บ การพั ฒ นาทางสั ง คม รวมทั้ ง ให มี ห น า ที่ เ สนอแนะการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดังกลาว รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
๑.๔ ขอใหหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดประชุมเพื่อกําหนดยุทธศาสตร ภาพรวม
การพัฒนาเด็กเชิญผูแทนกระทรวงวัฒนธรรมเขามามีสวนรวมดวย

๒๗
๒. จากขอ ๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขไดมีการประชุมรวมกัน ๒
ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ที่ประชุมเสนอใหปรับยุทธศาสตรของ ศธ. และ สธ. เปนแผนเดียวกัน โดยเชิญ ดร. สายสุรี จุติกุล
เปนประธาน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ที่หองประชุม ๑๑๐๑ สกศ. ที่ประชุมมีความ
วา รางนโยบายเด็กของ ศธ. และแผนแมบทของ สธ. มีความแตกตางกัน อาจทําใหการบูรณาการ
รวมกันทําไดยาก
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
๑) เมื่อครม.มีมติใหความเห็นชอบในหลักการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย (๐-๕ ป ) ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ สกศ.ได จั ด ประชุ ม สั ม มนาการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวสูการปฏิบัติ โดยรองนรม.(นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม)
เป น ประธาน รัฐ มนตรีแ ละผู แทนจากทุ ก กระทรวงและหนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ง ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนรวม ๓๕ องค ก ร ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ๑๕๐ คน วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ทราบมติ
คณะรัฐมนตรีและรวมกันนํานโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติ
๒) สกศ. จัดพิมพเอกสารนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป)
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ฉบับภาษาไทยจํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม และฉบับภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑,๐๐๐ เลมเผยแพร
๓) สกศ. จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ภาครัฐและเอกชน ๓๐ หนวยงาน รวม ๘๐ คน โดย ดร.สายสุรี จุติกุล (ประธานอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๐-๕ ป) เปนประธานเพื่อรวมกันกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๐-๕ ป) เปนประธานเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๐-๕ ป ที่สอดคลองกับนโยบายและมาตรการที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ โดยแตละหนวยงานนําไปกําหนดเปนแผนงาน/โครงการป ๒๕๕๑-๒๕๕๓
๔) จากมติคณะรัฐมนตรี เรื่องนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป)
กําหนดใหมีการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ.
.... เพื่อดําเนินการประสานบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระหวางกระทรวงและหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะนี้สกศ. ไดจัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีใหมติใหความ
เห็นชอบรางดังกลาวแลวเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยใหจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และใหสกศ.เปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลตาม
ระเบียบ

๒๘

๗) นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ และ ๖/๒๕๔๗
วันจันทรที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันจันทรที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗

สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผูกํากับดูแลการดําเนินงานวิทยาลัย
ชุมชนรับเปนผูประเมินผลการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๑๐ แหง พรอมกับจะพิจารณานํา
ความเห็นของที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการ

๘) แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนใน
สถานประกอบการ : โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ครั้งที่๖/๒๕๔๗
วันจันทรที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗

การดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา
สกศ.ไดดําเนินโครงการนํารองเพื่อพัฒนาตนแบบศูนยการเรียนที่จัดการศึกษาโดย
สถานประกอบการจํานวน ๖ แหง ไดแก
๑) บริษัทในกลุมสมบูรณ
๒) บริษัทไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
๓) บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)
๔) บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
๕) บริษัทเทรน ไทม เทสต จํากัด
๖) โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอรท

๒๙
สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและ
พิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายรุง แกวแดง) ไดแจงใหที่
ประชุมทราบเรื่อง มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการสภา
การศึกษา รวม ๖ ทาน ในชวงป ๒๕๔๗ คือ ๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ๒) ปลัดกระทรวงแรงงาน ๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๔) เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ๖) ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ : มติคณะรัฐมนตรีเรื่องขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
และนําเสนอตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และไดนําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี รวม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปอุดมศึกษา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ ขอเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน การ
ผลิตและพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การมีสวนรวมขององคกร
ตางๆ และการอาชีวศึกษาและฝกอบรม โดยในแตละยุทธศาสตรหลักจะประกอบดวย ยุทธศาสตร
ยอย และยุทธศาสตรเรงดวนของทั้ง ๘ เรื่อง อีกจํานวน ๑๑ ขอ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ และ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ไดมี
และมอบหมายให
มติใหความเห็นชอบขอเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาตามที่เสนอ
กระทรวงศึกษาธิการเรงรัดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและมาตรการดังกลาวใหบังเกิดผล
โดยเร็ว และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะๆ
จากการวิเคราะหในรายละเอียด สํานักงานฯ พบวา ยุทธศาสตรดังกลาวเกี่ยวของกับ
หนวยงานหลัก ดังนี้

๓๐
๑) ยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษา - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจะ
เปนหนวยงานหลักที่จะดําเนินการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
๒) ยุทธศาสตรเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน – สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานหลัก
๓) ยุทธศาสตรเรื่องการผลิตและพัฒนาครู – สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) และ สถาบันพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เปนหนวยงานหลัก
๔) ยุทธศาสตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย – สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลัก
๕) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา – ทุกองคหลักควรนําเรื่องนี้ไปบูรณาการ
ตามภารกิจ
๖) ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษาและฝกอบรม – สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปนหนวยงานหลัก
ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง หมดที่ ก ล า วมาขา งต น นี้
พบวา สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวงศึกษาธิการในทุกประเด็น
สํานักงานฯ ขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว และให
องคกรหลักที่เกี่ยวของนํายุทธศาสตรและมาตรการไปดําเนินการใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
รวมทั้งนําเสนอสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการรับ ที่จะไปเพิ่มเติมมาตรการและกลยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่กําลัง
ดําเนินการอยูในประเด็นซึ่งเปนขอเสนอแนะจากกรรมการ เชน เรื่องจริยธรรม การพัฒนาผูบริหารทั้ง
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร
ดานการศึกษา ฯลฯ
เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา ประธานฯ จึงไดขอใหกรรมการทุกทานไดพิจารณา
ยุทธศาสตรและมาตรการเหลานี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากมีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ใหสงมาที่เลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมและจัดประชุมพิจารณาเรื่องนี้เปนการเฉพาะอีก
ครั้งหนึ่งตอไป

๓๑
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา : กระบวนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษา
: คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ตามที่ที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ มี
มติใ หตั้ งคณะอนุกรรมการสภาการศึ กษา ในรูปแบบของคณะอนุ กรรมการถาวร (Standing
Committee) รวม ๕ คณะ
เมื่อสํานักงานฯไดปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นวา
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการถาวรจะเปนการเพิ่มขั้นตอนการดําเนินงานใหมากขึ้น ซึ่งอาจสงผล
ใหการดําเนินงานลาชาไดและไดเสนอแนะใหแตงตั้งในรูปคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (Ad-hoc
Committee) เฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปน จะเปนการเหมาะสมมากกวา
สํ านั กงานฯ จึ งขอเสนอให คณะกรรมการพิ จารณาทบทวนว า ๑)
ควรแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ในรูปคณะอนุกรรมการถาวร (Standing Committee) ตามมติ
เดิม หรือ ๒) แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) เฉพาะเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง ๒ รูปแบบ กลาวคือ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการถาวร (Standing Committee) และ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) ในเรื่อง/ประเด็นที่มีความจําเปน โดยใหไป
ดําเนินการปรับแกขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการถาวรใหเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑) รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน
และองคกรเอกชน ในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. ….
เนื่องจากรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชนและ
องคกรเอกชน ในรูปแบบศูนยการเรียน ซึ่งสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ และ มาตรา ๑๘ (๓) กําหนดใหองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สภาพการจัดการศึกษาขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในปจจุบัน จากการวิจัยใน
โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปรากฏวา มีองคกร
ชุมชนและองคกรเอกชนที่จัดการศึกษา ประมาณ ๗๐ แหง และ ๓๓ แหง ตามลําดับ แตการจัด
การศึกษาขององคกรเหลานี้ยังไมไดรับการรับรองทางกฎหมาย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฉบับนี้ ไดแก
๑. ความหมายขององคกรชุมชน และองคกรเอกชนที่จัดการศึกษา โดยองคกรชุมชน
หมายถึง คณะบุคคลที่มีจํานวนไมนอยกวา ๗ คน รวมกันดําเนินงานในลักษณะองคกรซึ่งมี

๓๒
ระเบียบแบบแผนตามสมควร จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชน ไมแสวงหา
กําไร และมีที่ตั้งอยูในภูมิลําเนาเดียวกันกับศูนยการเรียนที่จะจัดตั้ง
สวนองคกรเอกชน
หมายถึง สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือเปนสวน
งานหรือโครงการในองคกรนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน
ไมแสวงหากําไร และมีที่ตั้งหรือมีสวนงานรับผิดชอบอยูในภูมิลําเนาเดียวกันกับศูนยการเรียนที่
จะจัดตั้ง
๒. หลักการในการจัดการศึกษา จะตองเปนการจัดการศึกษาโดยไมแสวงหาผลกําไร
และมุงการเรียนรูจากสถานที่จริงจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๓. การขอจัดตั้งศูนยการเรียน ใหยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๔. การบริหารจัดการ ใหมีคณะกรรมการศูนยการเรียน ประกอบดวย ผูแทนองคกรที่
เปนผูจัดศูนยการเรียน ผูแทนผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิ โดยรายละเอียดตางๆ เกี่ ยวกั บ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหนง และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของศูนยการเรียน
๕. การจัดกระบวนการเรียนรู สามารถจัดไดท้ัง ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา ศูนยการเรียนตองวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนใหสอดคลองกับหลักการและเกณฑการวัดและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยปรับใชมาตรฐานการเรียนรูไดตามความเหมาะสม และศูนยการเรียนจะตองสงผูเรียน
เขารับการวัดและประเมินผลระดับชาติ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
โดยในกรณีที่จัดการเรียนรูรวมกับสถานศึกษาหรือศูนยการเรียนอื่นก็ใหมีการวัดและประเมินผล
รวมกัน
๖. การเลิกศูนยการเรียน สามารถยกเลิกไดโดยศูนยการเรียนเองเปนผูขอยกเลิก หรือ
ศูนยการเรียนไมสามารถดําเนินการติดตอกันเปนเวลา ๒ ป หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่มีมติ
ใหเลิก เนื่องจากไมมีคุณภาพ ขัดตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเมื่อเลิกศูนยการเรียนแลว ผูขอจดทะเบียนและสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาต องรว มกั นจัดหาศู นย การเรียนหรือสถานศึกษาใหผูเรี ยน รวมทั้งจะตองคืน
งบประมาณ เงินอุดหนุน และเงินอื่น ๆ ที่ไดรับจากรัฐ ตามที่กฎหมายกําหนดดวย
เมื่ อวิ เคราะห ถึ งความสอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ของกระทรวงศึ กษาธิ การ พบว าร า ง
กฎกระทรวงดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตรเรื่องการสรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใน
การเขารับการศึกษา

๓๓
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน ในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. …. โดยไดมอบหมายให
คณะทํางานที่ยกรางกฎกระทรวงฉบับนี้นําขอสังเกต/ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการ
ปรับแกสาระสําคัญ เพื่อใหรางกฎกระทรวงฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และสอดคลองกับ
เจตนารมณของการจัดการศึกษาทางเลือก ซึ่งไดแก เรื่องการกําหนดเงื่อนไขการใหเงินอุดหนุน
การจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดประเมินผล
รวมทั้งการกําหนดคุณสมบัติของผูจัด
กระบวนการเรียนรูในศูนยการเรียน การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียน และการ
พิจารณายกเลิกศูนยการเรียน และใหนํากลับมาเสนอสภาการศึกษาในการประชุมครั้งตอไป

๓๔
สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและ
พิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
การจัดทํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติของกระทรวง โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศยุทธศาสตรดังกลาวตอสาธารณชน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ ศูนยการ
ประชุมไบเทค รวมทั้งถายทอดสดผานทางสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ เผยแพรไปทั่วประเทศดวย
ระเบียบบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา : รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. ….
สืบเนื่องจากการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการของ
ร า งกฎกระทรวงว า ด ว ยสิ ท ธิ ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขององค ก รชุ ม ชน องค ก รเอกชน
รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. …. โดยมอบหมายใหคณะทํางานที่ยกรางกฎกระทรวงฉบับนี้ไป
ดําเนินการปรับแกสาระสําคัญ เพื่อใหรางกฎกระทรวงฯ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และสอดคลองกับ
เจตนารมณของการจัดการศึกษาทางเลือก ใน ๔ ประเด็น คือ
๑. การกําหนดเงื่อนไขการใหเงินอุดหนุนแกองคกรชุมชน องคกรเอกชน
๒. การจัดการเรียนรู การกําหนดคุณสมบัติของผูจัดศูนยการเรียน และการวัดผลผูเรียน
๓. การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียน
๔. การจัดตั้งและยกเลิกศูนยการเรียน
มติที่ประชุม
สภาการศึ ก ษามี ม ติ เ ห็ น ชอบสาระสํ า คั ญ ของร า งกฎกระทรวงว า ด ว ยสิ ท ธิ ก ารจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. …. ตามที่
เสนอ และใหสํานักงานฯ นํารางกฎกระทรวงฉบับนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป

๓๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑) แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเซีย ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒)
รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) มาเปนเวลากวา ๔๐
ป โดยใหการสนับสนุนผานสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตั้งแตสํานักงานฯ ยังมีบทบาท
หนาที่ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย โดยเปนการสนับสนุนตามแผนความชวยเหลือรวมมือ
ระหวางรัฐบาลไทยและสถาบัน AIT ชวงละ ๕ ป ขณะนี้สิ้นสุดแผนฯ ระยะที่ ๗ แลว และจะเริ่ม
เขาสูแผนฯ ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒) ซึ่งสถาบันไดขอการสนับสนุนงบประมาณ
จํานวน ๗๒๔.๐๔ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากแผนฯ ระยะที่ ๗ (ปงบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๗)
จํานวน ๑๒๒.๖๗ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๒๐.๔๐
สาระสําคัญของแผนฯ ฉบับดังกลาว ประกอบดวย ๒ แผนงานหลัก คือ
๑. แผนงานผลิ ต บัณฑิ ต ไดแก
ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
๒. แผนงานบริหาร ไดแก งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่ อ งใช ท างการทดลองด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร งบประมาณสนั บ สนุ น
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของสถาบัน รวมกับสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยของรัฐ
มติที่ประชุม
สภาการศึ ก ษามี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ ให มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก ส ถาบั น
เทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) โดยมอบหมายให ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ ศาสตราจารย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสิริพร บุญญานันต) นําขอสังเกต
และขอเสนอแนะจากที่ประชุมมารวมกันพิจารณา โดยเฉพาะรายละเอียดของงบประมาณที่จะให
การสนับสนุน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนที่เด็กไทยและคนไทยจะไดรับเปนหลักดวย
๔.๒) รางมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ กําหนดใหสภาการศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๓๔ ไดกําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน
และ/หรือหลักสูตรแตละระดับ ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ม าตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ที่ เ ป น มาตรฐานกลาง
ความหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ มาตรา ๔

๓๖
ไดกําหนดนิยามวา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่
ตองการใหเ กิดขึ้ นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเ ปนหลักในการเทียบเคียงสําหรั บการ
สงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทํา (ราง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให
เปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษา จึงไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้
ไว ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก : คนไทย
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษา : จัดการเรียนรูและการบริหารฐานโรงเรียนที่เนนการ
พั ฒ นาผู เ รี ย น ผู เ รี ย นเห็ น แบบอย า งที่ดี ไดฝ ก การคิ ด และได เ รี ย นจากประสบการณตรงที่
หลากหลาย
มาตรฐานที่ ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู : การสรางวิถีการเรียนรู แหลงการ
เรียนรูใหเขมแข็ง
ขอเสนอเพื่อพิจารณา สํานักงานฯ ขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางมาตรฐานการศึกษาของชาติ และใหขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
มติที่ประชุม
สภาการศึ ก ษามี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การของร า งมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ โดย
มอบหมายใหสํานักงานฯไปดําเนินการปรับแกตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของตัวบงชี้ ควรจะตองมีความชัดเจนและสามารถวัดได
หลังจากนั้น ใหเวียนแจงกรรมการทุกทานพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

๓๗
สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ที่
ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สรุป
ไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑) มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ และ วั นที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เปนกรรมการโดยตําแหนงในสภาการศึกษา รวม ๔ ทาน คือ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางพรนิภา ลิมปพยอม
ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองศาสตราจารย ภาวิช ทองโรจน
ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก วรเดช
จันทรศร ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาการศึกษา
๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการสภาการศึกษา ไดลงนามใน
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ๕ คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการดานนโยบาย
และแผนการศึกษา คณะอนุกรรมการดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะอนุกรรมการ
ดานการกระจายอํานาจและทรัพยากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการดานกฎหมายการศึกษา
และคณะอนุกรรมการดานวิจัย ติดตาม และประเมินผล ตามคําสั่งสภาการศึกษาเลขที่ ๑/๒๕๔๗
ตั้งแตวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗
๓) ตามที่คณะกรรมการสภาการศึกษา ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับแกพรอม
ทั้งมีมติเห็นชอบใหนําเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเรื่องกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานั้น ฝายเลขานุการไดปรับแกและนําทั้ง ๒ เรื่องเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ :
๓.๑) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนําเสนอมติคณะรัฐมนตรีเรื่องยุทธศาสตรการปฏิรูป
การเงินอุดมศึกษา มีสาระสําคัญโดยสรุป ประกอบดวยการปรับ ๓ ระบบใหญ ปรับระบบ
การเงิน โดยปรับระบบการเงินจากการสนองทุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (Supply Side
Financing) เปนการสนองทุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน (Demand Side Financing) ใหมาก

๓๘
ขึ้น ปรับการบริหาร โดยรัฐปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูจัดการศึกษา เปนหลักมาเนนเรื่องการ
สนับสนุน กํากับดูแลและกําหนดนโยบายเปนหลัก ในขณะเดียวกันใหปฏิบัติตอสถานศึกษา
เอกชนใหเทาเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ และดําเนินการใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี ปรับประสิทธิภาพของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โดย
ยุ ติ การให กู แก ผู เรี ยนในระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย แต เปลี่ ยนมาเป นการให ทุ นให เปล าแทน
สําหรับเงินกูจะใหแกผูเรียนเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต อนุปริญญาถึงปริญญาตรี ซึ่งรวม
อาชีวศึกษาระดับ ปวส. ดวย โดยใหสํานักงานกองทุนฯรับผิดชอบการบริหารกองทุนเงินกูยืม
และกองทุนใหเปลาสําหรับผูเรียนที่ยากจน
แนวทางการดําเนินงาน ใหเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการชําระหนี้ในปการศึกษา ๒๕๔๗
และเริ่มใชระบบกูยืมแบบใหม ในปการศึกษา ๒๕๔๘ ใหกระทรวงการคลังยกเวนภาษีโรงเรือน
สําหรับสถาบันการศึกษาเอกชน ใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขกฎระเบียบ
ตางๆ เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ ใหนํา
ระบบบัตรประชาชนอิเล็คทรอนิคส (Smart Card) มาใชในการบริหารจัดการกองทุน ใหมีการ
กําหนดแผนการดําเนินงานเปนระยะๆ โดยมีชวงเปลี่ยนผานที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูป
การเงินอุดมศึกษา โดยเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ
อุดมศึกษาตามที่เสนอ อนุมัติใหใชงบกลาง ในการดําเนินงานตามความจําเปนโดยประสานกับ
สํานักงบประมาณตอไป
มติที่ประชุม
สภาการศึ กษารั บทราบมติ คณะรั ฐมนตรีเรื่ อง ยุทธศาสตรการปฏิ รูปการเงิ นอุ ดมศึ กษา
และขอใหนํามารายงานความกาวหนาตอสภาการศึกษาเปนระยะ
๓.๒) มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) นําเสนอโดยสรุป ดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๔๖ สภาการศึ ก ษาได รั บ ทราบข อ เสนอของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเกี่ ย วกั บ แนวทางการ
อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเสนอเปน ๒ แนวทาง คือ ๑)
อุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (๓ ป) ถึงมัธยมศึกษาตอนตน (รวม ๑๒ ป)
สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอุดหนุนเฉพาะกลุมที่ยากจน (ประมาณ ๕๐%) และแนวทาง
๒) อุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตกอนประถมศึกษา (๒ ป) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม ๑๔ ป)
ที่ประชุมในครั้งนั้นมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา หากรัฐบาลไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ ควรใหการ
อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่ ๒
สําหรับขอเสนอดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดรับเรื่องนี้ไปพิจารณาปรับปรุงและ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติดังตอไปนี้

๓๙
๑) เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานแก
นักเรียน นักศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล ๒ ป) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญและสายอาชีพทุกคน รวม ๑๔ ป อยางตอเนื่อง โดยใหเริ่มตั้งแตปการศึกษา
๒๕๔๗ ตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๒) เห็นชอบใหโรงเรียนเอกชนที่รับการอุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป
และในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล ๒ ป) สามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นได เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓) อนุมัติงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมใหกับกระทรวงศึกษาธิการ เปน
จํานวน ๒,๑๑๖.๓๗๘ ลานบาท
๔) ใหกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศในภาพรวมทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหมีคุณภาพทัดเทียมกัน สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาและการ
อุดหนุนแกเอกชนอยางเหมาะสม
๕) เห็นชอบในขอบเขตของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ คือตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖
มติที่ประชุม
สภาการศึกษารับทราบมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา : แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒)
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗) ที่ประชุมไดพิจารณาให
ความเห็นชอบหลักการในการสนับสนุนและมีขอเสนอแนะ ขอสังเกตหลายประการ ดังนั้น เพื่อให
การพิจารณาเปนอยางรอบคอบยิ่งขึ้นและคํานึงถึงประโยชนตอประเทศไทยเปนหลัก ประธานจึง
มอบหมายใหค ณะทํา งาน ซึ่ง ประกอบดว ย ศาสตราจารยย งยุท ธ ยุท ธวงศ ศาสตราจารย
เกรีย งศัก ดิ ์ เจริญ วงศศั กดิ์ และรองเลขาธิการสภาการศึก ษา (นางสิริพ ร บุญญานันต ) นํ า
ขอเสนอแนะและขอสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงเอกสารใหสมบูรณยิ่งขึ้น และนํามา
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ รายได แ ละค า ใช จ า ยของสถาบั น เทคโนโลยี แ ห ง เอเซี ย พบว า
ปงบประมาณ ๒๕๔๗ รายไดของสถาบันฯ ในป ๒๕๔๗ ประมาณ ๑,๒๖๓ ลานบาท สวนใหญ
ไดจากคาเลาเรียน รองลงมาเปนรายไดจากการรับทํารายงานวิจัย การรับเงินชวยเหลือเปน
งบดําเนินการและการบริการฝกอบรมตางๆ ตามลําดับ สําหรับรายไดจากรัฐบาลไทยเปนเงิน
๑๒๕.๔ ลานบาท หรือรอยละ ๑๐ ของรายไดทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนการสนับสนุนในรูปของ
ทุนการศึกษา

๔๐
สําหรับคาใชจายในปงบประมาณ ๒๕๔๗ ประมาณ ๑,๒๔๑ ลานบาท สวนใหญเปน
คาใชจายเงินเดือนของพนักงานและคาใชจายดานการบริหารจัดการของสถาบันฯ
๒. ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ จากการศึกษาพบวาสถาบันฯ เปนสถาบันที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งชวยเสริมสรางภาพลักษณของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ยังเปนสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาที่
ประเทศไทยตองการและเปนบัณฑิตชาวไทย รอยละ ๒๖ ของบัณฑิตทั้งหมด ในจํานวนนี้รอยละ
๓๘ ไดเขารับราชการในหนวยงานราชการตางๆ ในประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสนับสนุน
จากรัฐบาลไทยแลวนาจะคุมคา
ประโยชนดานการวิ จัยและพั ฒนาฯ สถาบันฯ มี โครงการวิจัยร วมกั บสถาบันอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้นหลายโครงการ รวมทั้งมีการจางคณาจารย และพนักงานสายสนับสนุนคนไทย ซึ่งถือ
เปนการเปดโอกาสในการทํางานใหกับคนไทยไดจํานวนไมนอย
นอกจากนี้ แตละป สถาบันฯ มีสวนในการนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไทยได
จํานวนหนึ่ง เฉลี่ยปละ ๗๖๗ ลานบาท
๓. งบประมาณที่เสนอขอในชวงแผนฯ ๘ จํานวน ๗๒๔.๐๔๒ ลานบาท เมื่อวิเคราะห
เทียบกับแผนฯ ๗ แลว พบวา เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐.๔๐ โดยเพิ่มในแผนการผลิตบัณฑิตรอยละ
๔๕.๖ ทําใหมีผูไดรับทุนในชวงแผนฯ ๘ จํานวน ๑,๓๕๐ คน ในแผนงานบริหารในเรื่องการ
สนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นรอยละ ๘๙.๔ สําหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานลดลงรอย
ละ ๖๕ เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกเงินชดเชยภาษีเงินไดแกพนักงานสถาบันฯ ตั้งแตป ๒๕๔๔
จากการวิเคราะหงบประมาณที่เสนอมา พบวา รอยละ ๘๐ เปนการจัดสรรทุนการศึกษา
ซึ่งในจํานวนนี้กวารอยละ ๙๐ ใหกับนักศึกษาคนไทย สวนที่เหลือเปนการสนับสนุนงานวิจัยของ
สถาบันฯ ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอประเทศไทยคอนขางมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไทยให
การสนับสนุน
๔. การติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผล พบว า สถาบั นฯ ยั งไม มี การประเมิ นผลใน
ภาพรวม ยกเวนการประเมินผลในรายโครงการบางโครงการ
๕. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสถาบันฯ ในอนาคต มีดังนี้
๕.๑ ควรมีการประเมินผลในภาพรวม
๕.๒ ควรพัฒนาบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยใหมากขึ้น
๕.๓ ควรรวมมือเปนเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งของรัฐและเอกชน
๕.๔ ควรพัฒนาบทบาทในเชิงรุก และหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง
๕.๕ ควรใหหนวยงานที่มีบทบาทในเรื่องของการประเมินคุณภาพ
มติที่ประชุม
๑. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
และสถาบั น เทคโนโลยี แ ห ง เอเซี ย ระยะที่ ๘ ระหว า งป ๒๕๔๘-๒๕๕๒ เป น จํ า นวนเงิ น
๗๒๔.๐๔๒ ลานบาท

๔๑
๒. เห็นควรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
การประสานงานกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ตอจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนตนไป โดยใหคงสถานภาพการเปนสถาบันนานาชาติระดับภูมิภาคที่
มีกฎบัตรเฉพาะ และ พ.ร.บ.คุมครองการดําเนินงานไว ซึ่งแตกตางจากสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน
๓. เห็นควรใหสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียพิจารณานําขอเสนอแนะของสภาการศึกษา
ไปพิจารณาดําเนินการ และรายงานตอสภาการศึกษาทราบเปนระยะ ดังนี้
๑) ใหดําเนินการประเมินผลภาพรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
แผนความช ว ยเหลื อ ฯทุ ก แผน เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นาสถาบั น ฯ และการพิ จ ารณา
สนับสนุนงบประมาณในชวงตอไป
ทั้งนี้ โดยอาจใหองคกรกลางที่เปนตัวแทนของรัฐบาลไทยเปนผูดําเนินการ เชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งควรใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เขามามีบทบาทในการประเมินคุณภาพภายนอกดวย
๒) พัฒนาบทบาทของสถาบันฯ เปนมหาวิทยาลัยวิจัยในภูมิภาค พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน การวิจัยในประเด็นที่เปนวาระแหงชาติ และสอดคลอง
กับแผนการวิจัยของชาติ และความตองการในการพัฒนาประเทศ
๓) รวมมือเปนเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนทั้งดานวิชาการ
การพัฒนาคณาจารย พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัย บริหารวิชาการ ฝกอบรม
๔) พัฒนาบทบาทเชิงรุกและแสวงหาแนวทางการพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น ในรูปแบบ
และจากแหลงทุ นที่ หลากหลาย เช น การระดมทุ นสนับสนุ นจากภาคธุ รกิจเอกชน
ภาค
อุตสาหกรรมตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๕) ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอสาระสําคัญของ (ราง) นโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส โดยสรุปดังนี้
สาระสําคัญของ(ราง) นโยบายฯ ประกอบดวย
๑. คําจํากัดความ เด็กดอยโอกาสหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ป (ยกเวนกรณีที่ตอง
ดูแลเปนพิเศษ ใหขยายอายุเปน ๒๔ ป) ที่ประสบปญหาหรือตกอยูในภาวะยากลําบาก หรือ
ดอยกวาเด็กโดยทั่วไป ตองใหความชวยเหลือเปนพิเศษ เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
๒. ประเภทของเด็กดอยโอกาส แบงเปน ๖ ประเภทคือ เด็กที่ถูกปลอยปละละเลย เด็ก
ที่ถูกละเมิดสิทธิ เด็กที่ประพฤติตนไมเหมาะสม เด็กพิการทางกาย/ทางจิตใจอารมณ/ทาง
สติปญญา เด็กขาดโอกาส เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส

๔๒
๓. วิสัยทัศน เด็กดอยโอกาสทุกคนตองไดรับสิทธิและโอกาสรับการศึกษาอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ เพื่อใหมีทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถพึ่งตนเองไดและอยูในสังคมอยางมี
ความสุข และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๔. วัตถุประสงค กําหนดใหเด็กดอยโอกาสไดรับบริการการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใหพนจากสภาพดอยโอกาส พึ่งตนเองได มีโลกทัศนและชีวิตที่ดี เห็นคุณคาของ
วัฒนธรรม มีความสุข มีศักดิ์ศรี มีจิตสํานึก มีสวนรวม พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๕. เปาหมาย กําหนดวาภายในป ๒๕๕๔ เด็กดอยโอกาสทุกคนมีโอกาสไดรับบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องและทั่วถึง
เปาหมายเรงดวน ตองมีการดําเนินการดังนี้ ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ มีแผนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน พัฒนาศักยภาพของทุกฝายของสังคมใหเขามามีสวนรวม และจัดสรร
งบประมาณทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นใหเพียงพอกับความตองการและความจําเปนของเด็ก
ดอยโอกาส
๖. นโยบาย เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเป า หมาย จะต อ งมี น โยบายและยุ ท ธศาสตร ก าร
ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย ซึ่งมีอยู ๕ ขอ ดังนี้
๑) ใหบริการการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง ในรูปแบบที่เหมาะสมหลากหลาย
๒) จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเหมาะสมกับเด็ก
๓) จัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของเด็กแตละ
ประเภท
๔) จัดและพัฒนาระบบบริหารใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
๕) สรางและพัฒนาเครือขายใหเชื่อมโยงและสงตอความรวมมือการใหบริการ
๖) รับผิดชอบ หนวยงานหลักในการดําเนินงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรและ
นโยบายดังกลาว
สํา หรับ สํา นัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษาใหรับ ผิด ชอบการติด ตาม
ประเมินผล และประสานกับ สพฐ. ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
๗) เงื่อนไขที่จะนําไปสูความสําเร็จ ไดแก การมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการ
สนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ มีการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดการใช
งบประมาณอยางคลองตัว มีการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องและใหทุกสวนของสังคมตระหนักถึงความสําคัญในการเขามามีสวนรวม
มติที่ประชุม
สภาการศึกษามีมติเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
โดยใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมและใหประสาน
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป

๔๓
สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗
วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม
สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ไดแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการขององคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ๓ คณะ คือ ๑) คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมี ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธานกรรมการ ๒) คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย เปนประธานกรรมการ ๓) คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยมี รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร เปนประธานกรรมการ
๒) เรื่องความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่ผานการ
พิจารณาของสภาการศึกษาแลว มี ๔ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔
๒.๒ ราง กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน
องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔
๒.๓ ร า ง นโยบายการจั ด การศึก ษาสํ า หรับ เด็ ก ดอ ยโอกาส ขณะนี้ ร อนํา เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔
๒.๔ แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒) ขณะนี้ประธานกรรมการสภาการศึกษาไดสงเรื่องให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
๓) นายอภั ย จั นทนจุลกะ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดข อ
ลาออกจากตําแหน งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด านการกระจายอํานาจและ
ทรัพยากรทางการศึกษา ตั้งแตวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เนื่องจากไดรับเลือกเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ :
๓.๑) รายงานความกาวหนาการปฏิรูปการเรียนรู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอรายงานความกาวหนาการปฏิรูปการเรียนรู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระสําคัญ ๑) ความเปนมา ๒) ผลการติดตามและประเมิน
ความกาวหนาเกี่ยวกับหลักสูตร ๓) ผลการติดตามและประเมินความกาวหนาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ๔) ผลการติดตามและประเมินความกาวหนาเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผล ๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการเรียนรู ๖) ประเด็นที่ควรเรงรัด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทํารายละเอียด
ขอมูลที่แสดงสภาพปญหาที่ตองเรงรัดแกไข โดยรวมกับหนวยปฏิบัติจัดทําขอเสนอแนะที่เปน
รูปธรรม และนําเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
๓.๒) รายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําเสนอรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) โดยสรุปเปนประเด็นสําคัญ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การประเมินเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวม
๒. การพัฒนาคุณภาพของคนไทย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให สํานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษาดําเนินการ
ศึกษาผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพิจารณาประเด็นปญหาที่เกี่ยวของใน
ดานการศึกษา เพื่อประสานงานและกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานใหชัดเจน
และนําเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําเสนอความเปนมาและสาระสําคัญ (ราง) นโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ โดยมีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้
สาระสําคัญของ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๕๑ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้

๔๕
วิสัยทัศน กําหนดวาในป ๒๕๕๑ เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับและมีการพัฒนาที่เปนเลิศ
และเหมาะสมอยางรอบดาน สมดุล พรอมทั้งเรียนรูอยางมีความสุข และเติบโตตามวัยอยางมี
คุณภาพ เพื่อเปนรากฐานอันสําคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กในระยะตอๆ ไป
นโยบาย พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ช ว งอายุ ๐-๕ ป ทุ ก คนอย า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพและมี
คุณภาพเต็มที่ โดยใหครอบครัวเปนแกนหลัก และใหผูมีหนาที่ดูแลเด็กและทุกสวนของสังคม
เขามามีสวนรวมในการจัดบริการและสิ่งแวดลอมที่ดี เหมาะสมสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
และเหมาะสมกับเด็กตามวัย
เป าหมาย แบ งออกเป น ๔ กลุ ม ประกอบด วย ๑) เด็ กอายุ ๐-๕ ป ทุ กคน ๒) พ อแม
สมาชิกในครอบครัว ๓) ผูที่เกี่ยวของกับเด็กโดยตรง ครู ผูดูแลเด็ก พี่เลี้ยง ๔) สังคม ชุมชน
องคกรตางๆ
ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตรหลัก และมาตรการตางๆ ที่จะนําทางไปสู
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร ๓๔ มาตรการ ดังนี้
ยุทธศาสตรหลักที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ๘ มาตรการ
ยุทธศาสตรหลักที่ ๒ ยุทธศาสตรการสงเสริมพอแมและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ประกอบดวย ๘ มาตรการ
ยุท ธศาสตร ห ลั ก ที่ ๓ ยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม หน ว ยงานทางสั ง คมเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย ประกอบดวย ๑๘ มาตรการ
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นางสิริกร
มณี ริ น ทร ) กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การทํ า แผนแม บ ทเด็ ก ไทยป ญ ญาดี มี คุ ณ ธรรม ซึ่ ง จะใช ใ นช ว งป
๒๕๔๗-๒๕๕๐ และกําลังรอเสนอเขาคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา แผนดังกลาวเปนแผนที่จะดูแล
เด็กตั้งแตอายุ ๐-๘ ป ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ในแตละยุทธศาสตรจะใชหนวยปฏิบัติเปน
ตัวตั้ง ซึ่งสวนใหญจะเนนไปในดานการพัฒนาสุขภาพอนามัย การประชาสัมพันธเรื่องการเลี้ยง
ดูเด็ก และการปรับปรุงกฎหมาย ในขณะที่แผนของกระทรวงศึกษาธิการ จะใชกลุมเปาหมาย
เปนตัวตั้ง อยางไรก็ตาม แผนของทั้งสองหนวยงานเปนแผนที่มีเนื้อหาสาระสอดคลองกัน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕
ป) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําเสนอ โดยมอบหมายใหปรับแก
ตามความเห็นของที่ประชุมกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

๔๖
สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗
วันจันทรที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม
สรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. นายประยงค รณรงค ซึ่ งเป นครู ภู มิ ป ญญาไทย รุ นที่ ๑ ของสํ านั กงานเลขาธิ การ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับรางวัลแมกไซไซประจําป ๒๐๐๔ สาขาผูนําชุมชน
๒. ความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา ๕ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ ร า งกฎกระทรวงวา ดว ยสิท ธิก ารจั ด การศึก ษาขั้นพื้ นฐานขององคก รชุมชน
องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... ขณะนี้กําลังอยูในระหวางหารือเพื่อดําเนินการ
ตอไป
๒.๒ แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
ระยะที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒) ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๑ เพื่อพิจารณา
๒.๓ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๑ เพื่อพิจารณา
๒.๔ (ร า ง) นโยบายการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ด อ ยโอกาส ขณะนี้ ร อนํ า เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๑ เพื่อพิจารณา
๒.๕ รางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( 0-๕ ป) พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๑
ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๑ เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา :
๓.๑) นโยบายส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของท อ งถิ่ น ในการดํ าเนิ น งานวิ ท ยาลั ย
ชุมชน
สื บ เนื่ อ งจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๔๗ เห็ น ชอบให
กระทรวงศึกษาธิการเรงรัด กํากับ ติดตามการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่
ยังมีปญหาหลายดาน เชน เรื่องสถานที่ บุคลากร ทรัพยากร เปนตน

๔๗
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอนโยบาย
สงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน รวม ๓ ประการ เพื่อขออนุมัติให
เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป ดังนี้
๑. ใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ตั้ง งบประมาณคา ใชจ า ยประจํ า ป เพื ่อ สง เสริม
สนับสนุนและสงบุคลากรเขารับการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนจัดตามความจําเปน
๒. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอแนะตอวิทยาลัยชุมชนในการจัดหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นตามความตองการและความจําเปน รวมทั้งใหการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
๓. สนับสนุนใหองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ยังไมมีวิทยาลัยชุมชน จัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนตามความพรอมและความตองการของทองถิ่น โดยใหมีการปรับปรุงกฎกระทรวงและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหกําหนดความสัมพันธกับ สกอ. ในการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวง
ดังกลาวดวย
มติที่ประชุม
ที่ประชุ มรั บทราบขอเสนอนโยบายสงเสริมการมีส วนรวมของท องถิ่ นในการดํ าเนินงาน
วิทยาลัยชุมชน โดยมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของกรรมการ และใหนํากลับมาเสนอสภา
การศึกษาอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
๓.๒) ราง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
เลขานุการ(ศาสตราจารย รอยตํารวจเอกวรเดช จันทรศร) ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
ขอถอนเรื่องดังกลาวจากระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากขณะนี้อยูในกระบวนการหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑) นโยบายการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห ประเมิน และ
พัฒนานโยบาย” ใหแกขาราชการระดับกลางและระดับสู งของ สกศ. จึ งเสนอนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรดังกลาวตอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และเนื่องจากเห็นวาหลักสูตรดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและองคกรที่เกี่ยวของ ในป ๒๕๔๘ สกศ.
จึงไดกําหนดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห ประเมิน และพัฒนานโยบาย” ครั้งที่ ๒
เพื่อเปดโอกาสใหขาราชการและองคกรตางๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งบุคลากรของ
องคกรภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเขามารวมฝกอบรมหลักสูตร
ดังกลาวดวย

๔๘
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒) นโยบายการยกยองเชิดชูเกียรติครูและผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํานโยบายการยกยองเชิดชูเกียรติครู และผูบริหาร
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูและผูบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมการ
ปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเพื่อสนับสนุนผูไดรับการยกยองใหทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายเพื่อขยาย
ผลไปในวงกวาง
จากการดําเนินงานที่ผานมา มีผูที่ไดรับการยกยองเปนครูแหงชาติ ๔ รุน รวม ๒๖ คน ครู
ตนแบบ ๓ รุน รวม ๕๘๖ คน และผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ ๒ รุน รวม ๓๓ คน
ความสําเร็จจากการดําเนินงาน คือ ๑) ไดงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู
๒) ไดเครือขายของครูแหงชาติ ครูตนแบบ และผูบริหารสถานศึกษาตนแบบที่พรอมจะขยายผล
ตอไป ๓) ไดแนวทางการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่ง เนน
ภาคปฏิบัติจริง โดยผูรูจริงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะกัลยาณมิตรนิเทศ ดวยความ
สมั ค รใจและมี ค วามต อ เนื่ อ ง และ ๔) ได เครื อข ายความร วมมื อทางวิ ชาการระหว าง สกศ.
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด รวมถึงคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ ทั้งในกระบวนการสรรหา การวิจัย และการติดตามประเมินผล
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา จึ งเสนอนโยบายการยกยองเชิดชูเกียรติครูและ
ผูบริหารสถานศึกษามาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินงานตอไป เชน
ผอ.สมศ. เสนอวา สกศ. ควรจะจั ดสั มมนาเพื่อสรุป บทเรียนจากโครงการนํารองนี้ โดยเชิ ญ
ผูเกี่ยวของ เชน คุรุสภา สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ จัดทําเปนรายงานผลการสัมมนา นํากลับมาเสนอสภาการศึกษาเปน
วาระเพื่อพิจารณา
๔.๓) การพัฒนานโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําเสนอเรื่องการพัฒนานโยบายสงเสริมภูมิปญญา
ไทยในการจัดการศึกษา โดยสรุปวา เปนโครงการที่มีการดําเนินงานคลายโครงการการยกยองเชิดชู
เกียรติครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยเปนการยกยองเพื่อใหเปนตัวอยางแกหนวยปฏิบัติให
สามารถนําไปขยายผลตอได และขอนําเสนอมาเปนเรื่องเพื่อทราบ

๔๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินงานตอไป
๔.๔) รายงานผลการศึกษาการบริ หารงานและการจัดการศึกษาของคณะสงฆ
จังหวัดชายแดนภาคใต : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานีและสตูล
สืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณไม สงบในจังหวั ดชายแดนภาคใตตั้งแต เดือนมกราคม
๒๕๔๗ เปนตนมา คณะสงฆภาค ๑๘ ซึ่งประกอบดวยเจาคณะภาค ๑๘ และเจาคณะจังหวัด
รวม ๖ จั ง หวั ด คื อ สงขลา พั ท ลุ ง ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส และสตู ล ได ข อให สํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษาทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของคณะสงฆในจังหวัด
ชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล โดยครอบคลุมภารกิจ
ของคณะสงฆ ๖ ดาน คือ การปกครอง การเผยแผศาสนธรรม การศาสนาศึกษา การศึกษา
สงเคราะห การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาจึงได จัดทําขอเสนอแนะตอคณะสงฆ ภาค ๑๘ และ
มหาเถรสมาคม สรุปได ดังนี้
๑) ควรมีที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๘ เพื่อใหคําปรึกษาและชวยประสานงาน
๒) ควรมี ร องเจ า คณะจั ง หวั ด ใน จ.ยะลา ป ต ตานี นราธิ ว าส และสตู ล เพื่ อ ช ว ย
บริหารงาน/การศึกษา
๓) ควรสงเสริมใหมีพระภิกษุที่มีความรู ความสามารถรับผิดชอบกิจการคณะสงฆ
๔) ควรสงเสริมและฟนฟูสํานักเรียนและจัดใหมีศูนยการศึกษาของคณะสงฆในทุก
จังหวัดชายแดนภาคใต
๕) ตั ้ง กองทุน เพื ่อ สนับ สนุน การดํ า เนิน งานของคณะสงฆเ พื ่อ การสืบ ทอด
พระพุทธศาสนา
๖) จัดใหมีโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมแกเยาวชน และประชาชนอยางตอเนื่อง
๗) ใหมีการตั้งงบประมาณ และระดมทุนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเผย
แผศาสนธรรมของพระภิกษุ สามเณร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินงานตอไป

๕๐
สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗
วันศุกรที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ เมื่อวันศุกรที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม
สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เปนกรรมการโดยตําแหนงในสภาการศึกษา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ ดังนี้
๑) นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๒) ศาสตราจารยไพรั ช ธัชยพงษ ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
๓) คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๔) นายไกรสร พรสุธี ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๕) นายอําพน กิตติอําพน ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
๒. ความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา ๔ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๔๗ ใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒.๒ นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อคราว
ประชุมวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงวัฒนธรรมจัดทําแผนปฏิบัติการใหเปนรูปธรรม
๒.๓ รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชนและ
องค ก รเอกชนรู ป แบบศู น ย ก ารเรี ย น พ.ศ. .... ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น งานตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๑
๒.๔ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ.๒๕๔๗๒๕๕๑ ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ ๔.๑
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๓. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร ดังนี้
๓.๑ รายงาน Education in Thailand ๒๐๐๔ เปนรายงานประจําปที่ สกศ.จัดทําขึ้น
เพื่อเผยแพร สรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
โดยจั ด ส ง ให กั บ หน ว ยงาน/องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง สถานฑู ต ไทยในต า งประเทศและสถานฑู ต
ตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย
๓.๒ วารสารการศึกษาไทย เปนวารสารรายเดือน จัดทําขึ้นเพื่อรายงานความกาวหนา
และขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ตอสาธารณชน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา :
๓.๑)
แนวทางการสง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาของศูน ย ก ารเรี ย นในสถาน
ประกอบการ : โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอสรุปแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษา
ของศูนยการเรียนในสถานประกอบการ : โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงเรียน สรุปได ดังนี้
๑. จัดทําหลักสูตรการศึกษาตนแบบ โดยเนน ๕ กลุมอุตสาหกรรมหลักที่เปนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาประเทศ ได แ ก กลุ ม อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว ยานยนต แฟชั่ น อาหาร และ
ซอฟตแวร โดยมีโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย วิชาพื้นฐาน รอยละ ๗๐ และวิชาเฉพาะ
ในแตละกลุมอุตสาหกรรม รอยละ ๓๐
๒. ดําเนินโครงการนํารองโรงเรียนในโรงงานตามหลักสูตรตนแบบที่ไดพัฒนาขึ้นในแต
ละกลุมอุตสาหกรรม
๓. จัดใหมีการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
๔. พัฒนาระบบเทียบโอนที่เปนมาตรฐาน
๕. ติดตามผลโครงการนํารองปรับปรุงและขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมในภูมิภาค
ตางๆ
๖. จัดการศึกษาโรงเรียนในโรงงานโดยยึดกลุมอุตสาหกรรมแตละกลุมเปนหลัก พรอม
กับพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
๗. สนับสนุนใหสถานประกอบการที่อยูใกลเคียงกันและหรือกลุมอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันรวมกันจัดโรงเรียนในโรงงานในลักษณะรวมกลุมกันจัดศูนยการเรียนและสรางเครือขาย
รวมกัน
๘. มี ม าตรการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร า งแรงจู ง ใจให ส ถานประกอบการร ว มจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบศูนยการเรียนมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหความเห็นชอบหลักการแนวทางสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียน
ในสถานประกอบการ : โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน โดยมอบหมายใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบจัดทําโครงการนํารองเพื่อพัฒนาตนแบบของศูนยการเรียน

๕๒
ในสถานประกอบการในทางปฏิบัติและประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาน
ประกอบการ องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําคูมือ
การดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานมานําเสนอสภาการศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑) เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ : นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการ
ดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน
สืบเนื่องจากการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗
ซึ่งในการประชุมดังกลาวที่ประชุมมีมติให สกศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียด
เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของกรรมการ ดังนี้ ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง ๑๐ แหง การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนควรเกิดจากความตองการของชุมชนและความ
ตองการของแรงงานในทองถิ่น โดยมีการบริหารการจัดการแนวใหมที่เนนความสัมพันธใกลชิด
กับชุมชนและเนนการมีสวนรวมในแนวราบ มีการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของทองถิ่นให
ชัดเจน ควรเนนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและเทียบโอนได ควรมีมาตรการสนับสนุนและแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถนํางบประมาณมาใชได นอกจากนี้ ควรมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทองถิ่นอยางแทจริง
สกศ. ได ห ารื อ กั บ ผู บ ริ ห ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เพื่ อ
ดําเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งเมื่อหารือแลว สกอ. ในฐานะผู
กํากับดูแลวิทยาลัยชุมชนรับเปนผูดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง
๑๐ แหง และจะนําความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ และขอเสนอความกาวหนาใน
การดําเนินงาน เรื่องนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน
มาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒) รายงานผลการติ ด ตามประเมิ น ผลการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายการศึ ก ษา ป
๒๕๔๗
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินโครงการติดตามการประเมินผลการบังคับ
ใชกฎหมายการศึกษา ประจําป ๒๕๔๗ เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของการบังคับใชกฎหมาย
การศึ ก ษา และป ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการศึ ก ษา รวมทั้ ง จั ด ทํ า
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
จากการติดตามและประเมินผลการบังคับใชกฎหมายการศึกษา สรุปไดดังนี้ การแบง
เขตพื้นที่การศึกษาเปน ๑๗๕ เขต มีผลทําใหการติดตอประสานงานไมคลองตัว บุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองการความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ สถานศึกษาตองการ
ความชัดเจนในการเปนนิ ติ บุ คคล ควรมี การกระจายอํานาจให ส ถานศึก ษาเพื่ อให เ กิด ความ
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คลองตัว สถานศึกษาตองไดรับการสนับสนุนใหมีความพรอมในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การสงเด็กเขาเรียนตองแจงใหผูปกครองทราบกอนเด็กเขาเรียน
เป นเวลาไม นอยกวา ๑ ป สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด านการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กกลุมพิเศษและตองการทราบแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
นอกจากนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองการใหมีการประชาสัมพันธและการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาอยางตอเนื่องและทั่วถึง
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 ๓ ป ควรมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา เร ง ประกาศใช
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการจัด
การศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ และจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมพิเศษ มีการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อประโยชนในการติดตามเด็ก และควรมีมาตรการสรางแรงจูงใจขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓) รายงานผลการสัมมนาการปฏิรูปการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สกศ. ได จั ด สั ม มนาการปฏิ รู ป การศึ ก ษานานาชาติ ตั้ ง แต ป พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิรูปการศึกษานานาชาติในดานตาง ๆ
และเพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางการปฏิรูปการศึกษาระหวางประเทศไทยและนานา
ประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอรายงานผลการสัมมนาการปฏิรูปการศึกษา
นานาชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๕๔
๔.๔) 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
เลขานุ ก าร แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ประเทศไทยได ดํ า เนิ น การร ว มกั บ สมาชิ ก ๑๙
ประเทศ ในการจั ด ทํ า ดั ช นี ท างการศึ ก ษา โดยได รั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น จากธนาคารโลก มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดที่สําคัญในการชี้สภาวการณทางการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับ
นานาชาติ ขณะนี้อยูระหว างดํ าเนิ นการ คาดวาการประมวลผลในภาพรวมของประเทศได
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ นี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอความกาวหนาของการจัดทําดัชนีทางการ
ศึกษามาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
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๔.๕) การติดตามการจัดการศึกษาขององคกรตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สกศ. ได ดํ า เนิ น การติ ด ตามผลการจั ด การศึ ก ษาขององค ก รต า งๆ ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนจังหวัดที่มีตัวอยางองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรศาสนาและ
องคกรชุมชนที่เขมแข็ง
จากการศึกษา พบวา องคกรตางๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึ ก ษาและส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา เช น เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชให
ความสําคัญกับการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหมีโอกาสไดรับการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต อย า งต อ เนื่ อ ง โดยการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก ผู ด อ ยโอกาส สร า ง
การศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริมใหมีสถานเรียนรูเรื่องราวตางๆ ของเมือง ตั้ง
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษาวั ด สระเรี ย ง เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาแก เ ยาวชน
ผูดอยโอกาส นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนไมเรียงเปนศูนยการเรียนรู
ในชุมชน โดยมีการจัดหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมและเกษตรยั่งยืน และเปนศูนยประสานงานทุก
กลุมอาชีพโดยชาวบานเปนผูกําหนดกิจกรรมและดําเนินการเอง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

