สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ป พ.ศ. ๒๕๔๘

๒

สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
(มกราคม - ธันวาคม ๒๕๔๘)
ในปพ.ศ.๒๕๔๘ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘) มีการประชุมสภาการศึกษารวม ๓ ครั้ง
ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ วันจันทรที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๘
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘
ในการประชุม ๓ ครั้ง มีเรื่องที่นําเสนอตอที่ประชุมสภาการศึกษารวม ๘ เรื่อง แบงเปน
เรื่องเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ ๔ ทราบ รายละเอียด ดังนี้
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนทีม่ ีความสามารถพิเศษ (พ.ศ.
๒๕๔๙-๒๕๕๙)
๓. (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา
๔. (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
เรื่องเพื่อทราบ
๑. รายงานผลการประเมินการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนเอกชน
๒. การสรรหาและการคัดเลือกวัดดีเดนในโครงการวิจัยและสงเสริมวัดเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาและเผยแผศาสนธรรม
๓. การประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาใน
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๔. ผลการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการศึกษา

๓

เรื่อง

นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษา และการ
เรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
การประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๘
วันเดือนป
วันจันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘

มติสภาการศึกษา
ที่ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น ชอบหลั ก การ ข อ เสนอนโยบายส ง เสริ ม การใช สื่ อ ของรั ฐ เพื่ อ
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ข องเด็ ก เยาวชนและครอบครั ว โดยให สํ านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษาปรับปรุงขอเสนอนโยบายดังกลาว กอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ตอไป
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
สกศ.ไดดําเนินการประสานและจัดสงเอกสารนโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อ
การศึกษาและเรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัวใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามมติครม.
เรื่องแนวทางและมาตรการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษา และการเรียนรูของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว (นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์) เรียบรอยแลว ตามความเห็นชอบของรมว.ศธ.(นาย
จาตุรนต ฉายแสง)

๔

เรื่อง

ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙)
การประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
วันเดือนป
วันจันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ และวันพุธที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๘

มติสภาการศึกษา
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘
ที่ประชุมเห็นชอบหลักการของยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตรดังกลาวตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุมและนําเสนอตอสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ตอไป
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
ที่ประชุมใหความเห็นชอบ ดังนี้
๑. (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙๒๕๕๙) ตามที่เสนอ และใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานํา (ราง) ยุทธศาสตรฯ เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหกระทรวงศึกษาธิการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานตอไป
๒. ให สํ านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ติ ดตามประเมิน ผลการดํา เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตรดังกลาว และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆ
มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝายการตางประเทศ
การศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนําเรื่องเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝายการตางประเทศ การศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม)
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยมีมติ
๑. เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการรางยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิ เ ศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙) ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอ โดยให รั บ
ขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามประเด็นการ
อภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝายการตางประเทศ
การศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม) ไปพิจารณาดําเนินการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙) ตอไป

๕

๒. เห็นควรใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการเรื่องนี้ โดยให
ประสานกั บ สํ า นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค ค วามรู (ศู น ย ส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
แหงชาติ ) และหน วยงานที่ เ กี่ ย วขอ งนํายุท ธศาสตรต ามข อ ๑ ไปใช เ ปน กรอบแนวทางการ
ดําเนินงานตอไป
๓. เห็นควรใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรและนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆ
๔. เห็นควรใหกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) เรงดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการในแตละยุทธศาสตรโดยดวน
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
๑) สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แจ ง ให ศธ.ทราบว า นายกรั ฐ มนตรี มี คํ า สั่ ง ให
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร.).เสนอความเห็นกอนนําเสนอครม. ซึ่งสบร.เห็น
ควรให ศธ. หารือรวมกับศูนยสงเสริมผูมีความสามารถแหงชาติ (สมพช.) ซึ่งเปนหนวยงาน
เฉพาะดานของสบร. และหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับขอบเขตหนาที่ของหนวยงานตางๆ และ
กลไกการบริหารจัดการใหมีความชัดเจนกอนนําเสนอครม.
จากการประสานงาน สมพช. แจงใหศธ.ทราบวา จะขอเปนผูดําเนินการจัดประชุมหารือเอง
๒) สมพช.ไดนําเรื่องเสนอที่ประชุม ศธ. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๔๙ ประธาน
(รมว.ศธ. นายจาตุรนต ฉายแสง) ไดมอบหมายให สป.ศธ. ประสานหารือในภาพรวมรว มกับ
สมพช. และหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปผลกอนนํารางยุทธศาสตรฯ เสนอครม.ตอไป
๓) สบร. มีหนังสือแจงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๔๙ วาเห็น
ควรใหกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป โดยไมจําเปนตองรอขอคิดเห็นจาก
ศูนยสงเสริมผูมีความสามารถแหงชาติ
๔) สกศ.เสนอ (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๙) ต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบครั้ ง ที่ ๒ ลงวั น ที่ ๘
มกราคม ๒๕๕๐
๕) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
๒ ๕ ๕ ๐ แ จ ง ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ใ น ข ณ ะ นั้ น ( ม . ร . ว .
ปรีดิยาธร เทวกุล) ซึ่งกํากับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีคําสั่ง
ให ศธ. รับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝายการ
ตางประเทศ การศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม) (เดิม) และขอพิจารณาของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรี เห็นควรใหกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญในเรื่องขีดความสามารถที่จะ
ดําเนินการไดจริงและทบทวนระยะเวลาใหเหมาะสม

๖

๖) สกศ.จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาปรับแกตามความเห็น
ขอ ๕) เปน (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๕๑๒๕๕๕) จํานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน และ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
๗) สกศ.จั ด ประชุ ม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งโดยมี ร มช.ศธ. (รศ.ดร.
วรากรณ สามโกเศศ) เป น ประธาน เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาผู มี
ความสามารถพิเศษ จํานวน ๓ ครั้งในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม และวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งที่
ประชุ มเห็ นว า ควรให ป ระธานสถาบั น ส ง เสริม อั จฉริย ภาพและนวั ต กรรมการเรีย นรู (ศ.ดร.
ปรั ช ญา เวสารัช ช ) คนใหม เ ขารั บ ตํ าแหน งและใหค วามเห็ นชอบ (ราง) ยุท ธศาสตร ฯ กอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

เรื่อง
(ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา
การประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
วันเดือนป
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ และวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘
มติสภาการศึกษา
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
ที่ ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น ชอบหลั ก การ (ร า ง) นโยบายการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาโดย
มอบหมายใหอนุกรรมการสภาการศึกษาดานวิจัย ติดตาม และประเมินผล ปรับแกเอกสารตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการของ (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา โดยใหความเห็นชอบ
ตามประเด็นที่เสนอ คือ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยทางการศึกษาตามเปาหมายใหไม
นอยกวารอยละ ๑.๕ ของงบประมาณรายจายประจําปดานการศึกษาหรือรอยละ ๐.๐๕ ของ
GDP และเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

๗

โดยสถาบันตองมีขนาดกระทัดรัด และมีเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ
การวิจัยทางการศึกษา
๒. เห็นชอบใหนํา (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
การดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา
สกศ. ดําเนินการดังนี้
๑) เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๔๙ ศธ.นํา (ราง)นโยบายการวิจัยทางการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๐๒๕๕๔) พรอมแนบสาระสําคัญของการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๔๙ สลค.สงเรื่องคืน เนื่องจากมีการยุบสภา
และใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป
๒) ยกร า งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย ระบบการศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ....
(องคการมหาชน) คูขนานกับการนําเสนอสาระสําคัญของสถาบันวิจัยในที่ประชุมตางๆ อาทิ ที่
ประชุมองคกรหลัก ศธ. ที่ประชุม กพร.ศธ. ที่จัดโดย วช. เปนตน พรอมกับการปรับแกเอกสาร
เตรียมนําเสนอครม.
๓) เมื่ อวันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๕๐ ที่ประชุมคณะอนุกก.สภากศ. ดานวิจัย ติดตาม และ
ประเมินผลมีมติเห็นชอบใหแยกการนําเสนอรางนโยบายการวิจัยทางการศึกษาฯ และการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยฯ โดยใหนําเสนอการจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ เปนลําดับแรก
๔) เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๐ ศธ.ไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (องคการมหาชน) ตอครม. และมติครม.เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๐
อนุมัติใหคืนเรื่องดังกลาวเพื่อการทบทวน
๕) ขณะนี้อยูระหวางการทบทวนขอมูลและหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ไดหารือ
รวมกับสํานักงานกพร.ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๐ และคาดวาจะสามารถนําเสนอตอที่
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดภายในเดือนม.ค. ๒๕๕๑

๘

เรื่อง
(ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
การประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
วันเดือนป
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ และวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘
มติสภาการศึกษา
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
ที่ประชุมรับทราบ (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ โดย
ประธานมอบหมายใหคณะกรรมการไปศึกษา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๑ และนํากลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการของ (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๑ ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยใหฝายเลขานุการไปพิจารณาปรับปรุง
โดยบู ร ณาการกั บ นโยบายของรั ฐ บาลและข อ เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว และนํามาเสนอสภาการศึกษาในครั้งตอไป
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
สกศ. ไดจัดพิมพยุทธศาสตรขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑
เพื่อเผยแพรใ ห กับ หนว ยงานที่ เ กี่ย วข อง ใช เ ปน กรอบแนวทางในการปฏิ รู ปการศึ ก ษาของ
ประเทศในภาพรวมตลอดช ว งป ๒๕๔๘-๒๕๕๑ รวมทั้ ง นํา ไปใช เ ป น แนวทางในการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการประจําปตลอดจนเปนแนวทางในการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษา

๙

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและ
พิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ศ.สุมน อมรวิวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม
ศิลปวิทยา สาขาศึกษาศาสตร ประจําป ๒๕๔๕ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๒. สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (สกศ.) ได จั ด ทํ า สรุ ป การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการสภาการศึกษา ป ๒๕๔๗ ซึ่งไดมีการประชุมสภาการศึกษา ๖ ครั้ง มีเรื่องเสนอที่
ประชุม ๒๐ เรื่อง เปนเรื่องเพื่อพิจารณา ๘ เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ ๑๒ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา :
๓.๑) นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก
เยาวชนและครอบครัว
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด ป ระชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เมื่ อวั น ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๖ เห็ น ชอบใน
หลักการ เรื่อง แนวทางและมาตรการการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก
เยาวชน และครอบครัวโดยใหเพิ่มบทบาทของสื่อของรัฐเพื่อการเรียนรูใหมากขึ้น โดยภาครัฐ
เปนผูกําหนดกรอบหลักเกณฑกวางๆ และเปดโอกาสใหภาคเอกชนผูมีความรูและประสบการณ
เปนมืออาชีพจัดทํารายการ
สกศ. ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ คือ ๑) สํารวจความคิดเห็นและความตองการ
เกี่ยวกับรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ๒) ศึกษารูปแบบและแนวทางการใชสื่อของรัฐ
เพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

๑๐

มหาวิทยาลัย และ ๓) ศึกษารูปแบบการสงเสริมรักหนังสือในเด็กอายุต่ํากวา ๑ ป โดยพอแม
และผูเลี้ยงดูเด็ก โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ซึ่งขอเสนอแนะจากผลงานวิจัย สกศ. ขอยืนยันมติ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยเห็นควรใหเพิ่มสาระสําคัญเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เนื้อหาสาระและชวงเวลาในการออกอากาศ ดังนี้
๑. กําหนดใหสื่อวิท ยุกระจายเสียง จัดสรรเวลาสําหรับเนื้อหาของ รายการเพื่อเด็ก
เยาวชนและครอบครัว รอยละ ๑๐-๑๕ ของการออกอากาศ ใหสอดคลองกับชวงเวลาที่เหมาะสม
และเปนความตองการการรับฟงของเด็ก เยาวชนและผูปกครอง คือชวงเชา ๖.๐๐-๘.๐๐ น. และ
ชวงเย็น ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. กรณีที่เปนรายการสําหรับเยาวชน ๑๓ ป ขึ้นไป อาจเพิ่มใหมีการ
ออกอากาศในเวลาหลัง ๒๐.๐๐ น. เปนตนไป
๒. กําหนดใหมีรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในระหวางเวลา
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. เปนเวลา ๑ ชั่วโมง เปนอยางนอย รวมทั้งอาจเพิ่มเวลาการออกอากาศ
ในชวงเวลา ๖.๐๐-๘.๐๐ น. และในวันหยุด เสาร-อาทิตย ในชวงเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๓. กําหนดลักษณะและเนื้อหาสาระของรายการวิทยุและรายการโทรทัศน ทั้งที่เปน
รายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชนและครอบครัว และรายการโดยทั่วไป ตอง
เปนรายการเชิงสรางสรรค เพื่อใหการศึกษาแกเด็ก เยาวชน สงเสริมสถาบันครอบครัว รวมทั้ง
ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรงดวน ไดแก คุณธรรม จริยธรรม คติสอนใจ
ทักษะการดํารงชีวิต การมีวินัย การอยูรวมกันในสังคม เพศศึกษา และการรักษาสิ่งแวดลอม
ชั่วโมงละประมาณ ๕ นาที หรือ ๓ – ๔ เรื่องในแตละรายการ
๔. ขอความรวมมือใหผูประกอบการรายการวิทยุและโทรทัศนสงเสริมรายการสําหรับ
เด็กที่มีรูปแบบการเลานิทาน/เกร็ดความรู รวมทั้งใหมีการทํา ประชาสัมพันธรณรงค ใหพอแม/ผู
เลี้ยงดูเด็กใชเวลาอยางนอยวันละ ๕ นาที ในการอานหนังสือและเลานิทานใหเด็กฟง ตั้งแตอายุ
๓ เดือนขึ้นไป เพราะเปนการพัฒนาเด็ก ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและภาษา
ทั้งนี้เพื่อการสรางเด็กรุนใหมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กกลุมผูดอยโอกาสและยากจน
โดยใหทุกสถานีทั้งรัฐและเอกชนดําเนินการอยางตอเนื่องทุกวัน
๕. กําหนดใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐใหการสนับสนุนแก
ผู ประกอบการที่ จัดทํ า รายการสําหรับ เด็ ก เยาวชนและครอบครั ว เปนลําดับตน พรอมทั้งมี
มาตรการจูงใจสนับสนุน เชน ลดคาใชจายหรือคาเวลาใหถูกลง
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น ชอบหลั ก การ ข อ เสนอนโยบายส ง เสริ ม การใช สื่ อ ของรั ฐ เพื่ อ
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ข องเด็ ก เยาวชนและครอบครั ว โดยให สํ านั ก งานเลขาธิก ารสภา
การศึกษาปรับปรุงขอเสนอนโยบายดังกลาว กอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ตอไป
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๓.๒)
ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาเด็ก และเยาวชนที ่ม ีค วามสามารถพิเ ศษ
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๘-๒๕๕๗)
สกศ. นํ า เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) สรุปได ดังนี้
ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาเด็ก และเยาวชนที่มีค วามสามารถพิเ ศษที่นํา เสนอในครั้งนี้
ครอบคลุมการดําเนินงานระยะ ๑๐ ป (๒๕๔๘-๒๕๕๗) สาเหตุที่จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตร
ขึ้น เนื่องจากในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไดสูญเสียบุคคลกลุมนี้ไปเปนจํานวนมาก โดยได
กํ าหนดยุ ทธศาสตร และมาตรการเพื่ อให การดําเนิ นงานเปนไปอยางมีทิ ศทางมุ งสู เป าหมาย
เดียวกันในระยะ ๑๐ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ ดังนี้ ๑) การสรางกลไกการบริหารจัดการ
๒) การสรางความตระหนักรู และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ๓) การพัฒนาระบบการศึกษา
๔) การผลิตและพัฒนาบุคลากร ๕) การสรางและถายทอดองคความรู ๖) การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง ๗) การสรางความเปนเลิศในดานตางๆ ใหกับประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบในยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
๒. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรดังกลาว และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะ
๓. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ นําไป เปนกรอบ
ในการจัดทําแผนงบประมาณป ๒๕๔๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบหลักการของยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความ สามารถ
พิเศษ โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตรดังกลาวตามขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมและนําเสนอตอสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ :
๔.๑) รายงานผลการประเมินการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนเอกชน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอรายงานผลการประเมินการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน สรุปได ดังนี้
สกศ. ไดม อบหมายใหค ณะนัก วิจัย ซึ่ง มีร องศาสตราจารยเ สถีย ร ศรีบุญเรือง คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหัวหนาคณะ ดําเนินการประเมินผลการมีสวนรวมใน
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นเอกชน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งนโยบายและมาตรการของรัฐ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิง
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นโยบายและมาตรการส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนให ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้
โครงการดังกลาวดําเนินงานระหวางเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖- มิถุนายน ๒๕๔๗
จากการศึกษาวิจัยดังกลาว เสนอวารัฐควรกําหนดนโยบายและมาตรการสงเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญไดแก
๑) ขยายโอกาสใหเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง
๒) สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทในการวางแผนจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาใหทัดเทียมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
๓) พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเอกชนใหทัดเทียมกับภาครัฐ
๔) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุม รับ ทราบรายงานผลการประเมิน การมีส ว นรว มในการจัด การศึก ษาขั ้น
พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําขอเสนอแนะจากที่
ประชุมไปพิจารณาดําเนินการเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการมีสวน รวมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
๔.๒) การสรรหาและคัดเลือกวัดดีเดนในโครงการวิจัยและสงเสริมวัดเพื่อพัฒนา
การศึกษาและเผยแผศาสนธรรม
สกศ. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการศึกษาวิจัยหารูปแบบการจัดการศึกษา
และเผยแผศาสนธรรมของวัดตั้งแตป ๒๕๔๕ และในป ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ ไดมีการวิจัย
และสงเสริมวัดเพื่อการศึกษาและเผยแผศาสนธรรม และไดมีการคัดเลือกวัดดีเดนได ๖ วัด
จากวัดในโครงการ ๖๒ วัด ดังนี้
๑) วัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี คือ วัดจองคํา อ.งาว จ.ลําปาง
๒) วั ด ที่ จั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา คื อ วั ด สระเรี ย ง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๓) วัดที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวั นอาทิต ย คือ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน
กทม.
๔) วั ด ที่ จั ด โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา คื อ วั ด ใหม ก รงทอง
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
๕) วั ด ที่ จั ด การเผยแผ ศ าสนธรรมคื อ วั ด ป ญ ญานั น ทาราม อ.คลองหลวง
จ. ปทุมธานี
๖) วัดที่จัดเปนแหลงเรียนรู คือ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
มติที่ประชุม
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ที่ประชุมรับทราบ และใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไปพิจารณาดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุมตอไป

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ ณ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและ
พิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙)
สืบเนื่องจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) ในการประชุม
สภาการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หลักการของยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ โดยใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตรตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนํามาเสนอ
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๔๘
สาระสําคัญของขอเสนอแนะ มีดังนี้ ๑) การดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหครอบคลุมถึง
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของนอกจากกระทรวงศึกษาธิการ ๒) ควรเพิ่มเติมกลุมเปาหมายให
ชัดเจนวาครอบคลุมกลุมเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรี กีฬา ศิลปะ ดานชางตางๆ ใน
การศึกษาทุกระดับ/ประเภท ๓) ควรปรับระยะเวลาในการดําเนินการตามยุทธศาสตรให
สอดคลองกับระยะเวลาของแผนอื่นๆ ๔) ใหปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมมาตรการตางๆใหมี
ความสมบู ร ณ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ได แ ก การเป ด โอกาสให อ งค ก รหรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม ใ ช
สถาบันการศึกษาเขามามีสวนรวม การสรางแรงจูงใจใหมีบุคคลเขามาเปนผูดูแลหรือพี่เลี้ยง
(Mentor) เพิ่มมากขึ้น การปรับแนวการจัดการศึกษาทุกระดับใหสอดรับกับการจัดการศึกษาใน
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ลักษณะพหุปญญา การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหจัดตั้งหนวยงานสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มมากขึ้น และการเปดหลักสูตรเกียรตินิยม (Honors
Program) ควรเขียนใหชัดเจนหรือใชชื่ออื่น แตใหมีลักษณะที่มีความกาวหนา ลุมลึก ทาทาย
ความสามารถโดยสามารถจัดไดหลายรูปแบบ เปนตน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะของกรรมการ
เรียบรอยแลว
๑) ใหความเห็นชอบ (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความ สามารถ
พิเศษ(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๙)ที่ปรับปรุงใหม และใหนําเสนอตอคณะรัฐ มนตรีเ พื่อพิจารณาให
กระทรวงศึกษาธิการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ตอไป
๒) ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรดังกลาว และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหความเห็นชอบ ดังนี้
๑. (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙๒๕๕๙) ตามที่เสนอ และใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานํา (ราง) ยุทธศาสตรฯ เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหกระทรวงศึกษาธิการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินงานตอไป
๒. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรดังกลาว และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา
สืบเนื่องจากกฎกระทรวงการแบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่ง
กํ า หนดให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษามี อํ า นาจหน า ที่ “วิ จั ย และประสาน ส ง เสริ ม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ...เพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ”
และกําหนดใหสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษามีอํานาจหนาที่ “จัดทําขอเสนอนโยบาย พัฒนา
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ...”
จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบนโยบายการวิจัยทางการศึกษาตามที่สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาเสนอ
๒. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทําหนาที่ประสานการจัดทําแผนการวิจัย
ทางการศึกษาตามนโยบายการวิจัยทางการศึกษาใหเปนรูปธรรม สอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ รวมกับหนวยงานการศึกษาและที่เกี่ยวของ

๑๕

มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น ชอบหลั ก การ (ร า ง) นโยบายการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาโดย
มอบหมายใหอนุกรรมการสภาการศึกษาดานวิจัย ติดตาม และประเมินผล ปรับแกเอกสารตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ :
๕.๑) (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
ตามที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยในสวนของ
นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ระบุจะเรงรัดปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุม เมื่อวั นที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ ไดใหความเห็นชอบแผนการบริ ห ารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ และใหสวนราชการนําไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
เพื่อถายทอดนโยบายรัฐบาลและกลยุทธ หลักสูการปฏิบัติ
แผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรหลักในการ
บริหารราชการแผนดิน รวม ๙ ประเด็น ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตรหลักที่ ๒ การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ ขอ ๒ ก ไดกําหนดกลยุทธหลักที่สําคัญ คือใหเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา ทั้ง
ในและนอกระบบ สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
โดยมอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ
การจัดทํา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ มีเปาประสงค
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ให ค นเป น ศู น ย ก ลางของการเรี ย นรู เป น คนดี มี คุ ณ ภาพ มี ศั ก ยภาพ
ความสามารถในการแขงขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สูสังคมฐานความรู โดยมีเปาหมาย ป
๒๕๕๑ คือ ๑) ประชากรไทยมีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ป ๒) รอยละ ๕๐ ของกําลังแรงงานมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
(ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ ประกอบดวย ๕ กลยุทธ
หลักและ ๑๓ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงานภายใตกลยุทธหลัก ดังนี้
กลยุทธหลักที่ ๑ เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา บุคลากร และกระบวนการเรียนการสอน
ทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย ๔ มาตรการ
กลยุทธหลักที่ ๒ จัดคาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูต ลอดชีวติ ซึง่
มีมาตรการในการดําเนินการ คือ จัดหนวยเคลื่อนที่เขาหาชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการพัฒนาใหมีความรู จริยธรรม (เริ่มตั้งแตแรกเกิด)
กลยุทธหลักที่ ๓ สรางสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู การศึกษาวิจัย และนวัตกรรมใหมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูแบบบูรณาการ ทั้งในและนอกระบบ ประกอบดวย ๒ มาตรการ
กลยุทธหลักที่ ๔ พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการและสถาบัน การศึกษา
ประกอบดวย ๒ มาตรการ
กลยุทธหลักที่ ๕ สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยระบบและวิธีการที่หลากหลาย
ประกอบดวย ๔ มาตรการ

๑๖

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘- ๒๕๕๑ โดย
ประธานมอบหมายใหคณะกรรมการไปศึกษา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๑ และนํากลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
๕.๒) การประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําเสนอรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดดังนี้
การประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
๒) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ ๓) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิง
นโยบายในการสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้นข อเสนอแนะในการวิ จัยครั้งนี้ คือ ๑) ควรเปดประเด็นเรื่องการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเปนวาระแหงชาติ ๒) สนับสนุนใหแตละโรงเรียนมีความพรอมใน
ดานวัสดุอุปกรณ (Hardware & Software) และบุคลากร (People ware) ๓) ใหสถานศึกษา
จัดทําแผนที่เชิงกลยุทธ (Strategic Map) ในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕.๓) ผลการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการศึกษา
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และกรมส ง เสริ ม การ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดรวมกันดําเนินโครงการคัดเลือกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดีเด น ดานการศึ กษา เพื่อยกยองเชิ ดชู เ กี ยรติ อ งคก รปกครองสว นท อ งถิ่ นที่มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานดีเดนในการจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนตนแบบ
ที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายผลไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ซึ่งจะชวยให
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุผลสําเร็จ
การคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการศึกษา มีหลักเกณฑการพิจารณา
คือ ๑) จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามความพรอม สอดคลองกับความตองการในทองถิ่น
๒) การมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในดานงบประมาณ วิชาการ รวมเปน
กรรมการ ใหคําปรึกษา กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา และ ๓) การบริหารจัดการศึกษา

๑๗

โดยมีโครงสรางองคกรภายในรองรับ มีแผนการเตรียมความพรอม/แผนการพัฒนาการศึกษา
และมีการจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา

ผลการคัดเลือก แบงออกเปน ๔ กลุม รวม ๓๔ แหงทั่วประเทศ ประกอบดวย
๑. เทศบาล (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) รางวัลดีเดน คือ ๑) นครภูเก็ต ๒) เมืองเพชรบุรี
และ ๓) นครอุบลราชธานี รางวัลชมเชย คือ ๑) นครยะลา ๒) นครศรีธรรมราช ๓)เมืองกระบี่
๔) เมืองพัทลุง ๕) ตําบลกบินทร ปราจีนบุรี และตําบลนางรอง บุรีรัมย
๒. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) รางวัลดีเดน คือ ๑) อบจ.สมุทรปราการ ๒)
๓. อบจ.ตรัง และ ๓) อบจ. แมฮองสอน รางวัลชมเชย คือ ๑) อบจ.กําแพงเพชร
๒) อบจ. เพชรบูรณ และ๓) อบจ. ลพบุรี
๔. เทศบาล (ที่ไมมีโรงเรียนในสังกัด) รางวัลดีเดน คือ ๑) นครปากเกร็ด นนทบุรี
๒) ตําบลบานดุง จ. อุดรธานี ๓) เมืองสระแกว จ.สระแกว และ ๔) ตําบลรองกวาง จ. แพร
รางวัลชมเชย คือ ๑) ตําบลกงไกรลาศ สุโขทัย ๒) ตําบลไรเกา ประจวบฯ ๓) ตําบลแมปุ ลําปาง
๔) ตําบลเมืองแกลง ระยอง และ ๕) ตําบลสามเงา ตาก
๕. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รางวัลดีเดน คือ ๑) อบต.ทากอ เชียงราย ๒) อบต.
เวียง เชียงใหม และ ๓) อบต. ทาขาม สงขลา รางวัลชมเชย คือ ๑) อบต. บานกลาง ลําพูน
๒) อบต. เขาสามยอด ลพบุรี ๓) อบต. บึงยี่โถ ปทุมธานี ๔) อบต.วัดพริก พิษณุโลก ๕) อบต.
สาวะถี ขอนแกน ๖) อบต.โนนขา ขอนแกน ๗) อบต. นาขาม กาฬสินธุ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกและผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดาน
การศึกษา

๑๘

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_______________________________
สภาการศึกษาไดมีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ประชุมไดเสนอเรื่องตอสภาการศึกษาเพื่อทราบและ
พิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. บทบาทหนาที่ของสภาการศึกษาประกอบดวย การพิจารณาเสนอนโยบายการศึกษา
แผนการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา นโยบายดานทรัพยากรการศึกษา ประเมินผลการ
จัดการศึกษาและใหความเห็นคําแนะนําดานกฎหมายการศึกษา
๒. องค ประกอบของคณะกรรมการสภาการศึ กษามี ทั้ งหมด ๕๙ คน ประกอบด ว ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง ๑๖ คน ผูแทนองคกร
เอกชน ๒ คน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒ คน ผูแทนองคกรวิชาชีพ ๒ คน ผูแทนดาน
ศาสนา ๕ คน ผูทรงคุณวุฒิ ๓๐ คน เลขาธิการสภาการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ

๑๙

คณะกรรมการสภาการศึกษาไดประชุมสภาการศึกษาระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๖ ครั้ง และเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ รวม ๒ ครั้ง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
(๑) เรื่องที่ผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว คือ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ระยะ
ที่ ๘ (ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๒) และนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
(๒) เรื่องที่อยูในขั้นตอนคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คือ (ราง)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน ใน
รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... และ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕
ป) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑
(๓) เรื่องที่อยูในขั้นตอนการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา คือ แนว
ทางการสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนในสถานประกอบการ : โรงเรียน (ศูนยการ
เรียน) ในโรงงาน นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและเรียนรูของเด็ก เยาวชน
และครอบครัว และ (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ.
๒๕๔๙-๒๕๕๙)
๓. จากมติ ที่ ป ระชุ ม สภาการศึ ก ษาเมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ และวั น ที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ใหมีการแตงตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษา เปนคณะอนุกรรมการถาวร เพื่อ
พิจารณาเสนอความเห็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
และสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา จํ า นวน ๕ คณะ ได แ ก ๑) คณะอนุ ก รรมการด า น
นโยบายและแผนการศึกษา นายกฤษณพงศ กีรติกร เปนประธาน ๒) คณะอนุกรรมการดาน
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึ กษา นายอมเรศ ศิ ลาอ อน เป น ประธาน ๓ ) คณะอนุ ก รรมการด า น
กระจายอํ า นาจและทรั พ ยากร (ศาสตราจารย ชั ย อนั น ต สมุ ท วณิ ช เป น ประธาน ๔)
คณะอนุ ก รรมการด า นพั ฒ นากฎหมายการศึ ก ษา นายสุ วั ฒ น เงิ น ฉ่ํ า เป น ประธาน ๕)
คณะอนุกรรมการดานวิจัยและติดตามประเมินผล นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เปนประธาน
ประธานมอบหมายให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษารวบรวมประเด็ น ที่ ต อ ง
ดําเนินการ เรียงลําดับความสําคัญ แลวกําหนดเปนภารกิจใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ชวยดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา
สืบ เนื่ อ งจากคราวประชุ ม สภาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน
๒๕๔๘ โดยสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได นํ า เสนอ (ร า ง) นโยบายการวิ จั ย ทาง
การศึกษาตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ (ราง) นโยบายการวิจัย

๒๐

ทางการศึกษา โดยมอบใหอนุกรรมการดานวิจัย ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงรายละเอียด
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและนําเสนอตอสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
อนุ ก รรมการฯได ป รั บ ปรุ ง รายละเอี ย ด (ร า ง) นโยบายการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาตาม
ขอเสนอแนะของที่ ประชุ มสภาการศึ กษา ดังนี้ เพิ่มหัว ขอคํานิยาม เพิ่ มความครอบคลุมใน
เนื้อหา ปรับวิสัยทัศน ปรับปรุงเนื้อหาของเปาหมาย และปรับปรุงแนวทางการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร โดยมีประเด็นขอเสนอจากคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม คือ
๑) ใหรัฐสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยทางการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดย
เพิ่มสัดสวนงบประมาณดานการวิจัยทางการศึกษาจากภาครัฐใหไดไมนอยกวารอยละ ๑.๕ ของ
งบประมาณรายจายประจําปดานการศึกษา หรือไมนอยกวารอยละ ๐.๐๕ ของ GDP
๒) ใหมีหนวยงาน หรือองคกรรับผิดชอบการบริหารจัดการวิจัยทางการศึกษาที่เปน
รูปธรรม ในลักษณะเปนสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ โดยใหองคกรดังกลาวเปนองคกร
อิสระในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการของ (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา โดยใหความเห็นชอบ
ตามประเด็นที่เสนอ คือ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยทางการศึกษาตามเปาหมายใหไม
นอยกวารอยละ ๑.๕ ของงบประมาณรายจายประจําปดานการศึกษา หรือรอยละ ๐.๐๕ ของ
GDP และเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสถาบันตองมีขนาดกระทัดรัด และมีเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ
การวิจัยทางการศึกษา
๒. เห็นชอบใหนํา (ราง) นโยบายการวิจัยทางการศึกษา เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษา
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
การจัดทํา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน มีวัตถุประสงค คือ ๑) เปนแนวทางการปฏิรูปการ ศึกษาไทยป
๒๕๔๘-๒๕๕๑ ๒) เปนแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ๓) เปน
แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาป ๒๕๔๘-๒๕๕๑ โดยมีกรอบแนวคิดใน
การดําเนินงาน คือ ดําเนินงานตามมิติระเบียบวาระงานพิเศษ (agenda-based approach) ตาม
ประเด็นยุทธศาสตรขอ ๒ ก ของแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งประกอบดวย เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร เปาหมาย และกลยุทธหลัก ๕ ประการ รวมทั้งกลยุทธหลักขอ ๒ ฉ ที่คณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบแลว ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน และยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผลจากการประเมินการปฏิรูปการศึกษาในชวงเวลาที่ผานมา

๒๑

สาระสําคัญของ (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ที่ตองการมุงเนนพัฒนาคนโดยใหคนเปนศูนยกลาง
การเรียนรูใหเปนคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขันและมีคุณธรรม
จริยธรรม สูสังคมฐานความรู และมีเปาหมายวาในป ๒๕๕๑ ตองการจะใหคนไทยมีการศึกษา
เฉลี่ย ๙.๕ ป และรอยละ ๕๐ ของกําลังแรงงานมีการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป และประกอบดวย
กลยุทธหลัก ๕ ประการ รวมถึงมาตรการตามกลยุทธหลัก ๑๓ มาตรการ ดังนี้
กลยุ ท ธ ห ลั ก ที่ ๑ เร ง รั ด ปฏิ รู ป การศึ ก ษา บุ ค ลากรและกระบวนการเรี ย นการสอน
สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชน องคกรเอกชนและการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย ๔
มาตรการ
กลยุทธหลักที่ ๒ จัดคาราวานเสริมสรางเด็ก ประกอบดวย ๑ มาตรการ คือ การจัดหนวย
เคลื่อนที่และวางระบบกลไกสรางความรวมมือ พัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรมระหวางพอแม
ผูปกครอง สถานศึกษา
กลยุทธหลักที่ ๓ สรางสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ประกอบดวย ๒ มาตรการ
กลยุทธหลักที่ ๔ พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ สถาบัน การศึกษา
ประกอบดวย ๒ มาตรการ
กลยุทธหลักที่ ๕ การสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย ๔ มาตรการ
จากการประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรมทั้งหมด พบวามีโครงการที่สอดคลองใน
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธมาตรการตางๆ รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการการจัดทํา (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาไทย
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยใหฝายเลขานุการไปพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง โดยบู ร ณาการกั บ นโยบายรั ฐ บาลและข อ เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว และนํามาเสนอสภาการศึกษาในครั้งตอไป

