ค่านิยม “CHAMPS”
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การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

สร้างสุขในงาน

การทำงานอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์

วิชาการเป็นเลิศ

การพัฒนาความเป็นเลิศในองค์ความรู้และ
เป็นผู้นำทางวิชาการ

เชิดชูคุณธรรม

การยึดมั่นในคุณธรรม ๘ ประการได้ แก่ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี
และมีน้ำใจ

ชี้นำนโยบาย

การปฏิบัติตามภารกิจหลักของ
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ขยายสังคมการเรียนรู้

เพื่อขยายฐานนำไปสู่เป้าหมายการสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)		
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สารนายกรัฐมนตรี



สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง



ความนำ จากเลขาธิการสภาการศึกษา

สาร

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เนื่องในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๓
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๕๔

ต

		
ลอดระยะเวลาสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมาผมได้ ติ ด ตามการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของไทยด้ ว ยความห่ ว งใย
		
ว่าการศึกษาจะสามารถพัฒนาคนไทยทุกคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
กล่าวคือ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่าง
มีความสุขสมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้มากน้อยเพียงใด
ปรากฏว่าการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก แม้จะประสบความสำเร็จในบางเรื่องแต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ “คุณภาพของผู้เรียน”
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เมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ นโยบายสำคัญอันดับแรก คือ การศึกษา 

โดยได้กำหนดมาตรการสำคัญให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อให้การปฏิรูป
การศึกษาบรรลุเป้าหมายให้จงได้
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง และคณะกรรมการฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ
ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องที่ ต้ อ งเร่ ง ดำเนิ น การให้ บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ
ตามเป้าหมายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จึงได้จัดประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวทุกเดือน
และได้ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญแล้ว ๒ เรื่อง คือ เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึ ก ษา และนโยบายการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ มี
การนำร่องในบางพื้นที่แล้ว
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ผลักดันเรื่องสำคัญอีกหลายเรื่อง อาทิ แผนยุทธศาสตร์
เด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน การจัดตั้ง
สถาบั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา และจั ด ตั้ ง สถาบั น คุ รุ ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 

ที่คาดว่าจะเห็นผลในเร็ววัน ผมต้องขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลอย่ า งดี ยิ่ ง ในการดำเนิ น งานตามภารกิ จ จนสำเร็ จ
ลุล่วงด้วยดี

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง

สื

		
บเนื่องจากภารกิจที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงาน
		
“ปฏิ รู ป การศึ ก ษาทั้ ง ระบบเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา” และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกัน
ผลักดันจนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
ของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๒ คณะ คือ คณะกรรมการ
นโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (กนป.) และคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ส อง (กขป.) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในครั้งนี้
ผม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (กขป.) และประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาได้เร่งดำเนินการประสาน ผลักดัน
และอำนวยการให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้น เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยนโยบาย
เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพพร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก ยกระดับคุณภาพ
นักเรียนในชนบทและนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียนใกล้บ้านและเชิดชูศักดิ์ศรีของครู
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โรงเรี ย นชุ ม ชนด้ ว ยนโยบายโรงเรี ย นดี ป ระจำตำบล ทุ ก ตำบล ใช้ ก ารศึ ก ษาเป็ น
ยุทธศาสตร์หลักในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้และส่งเสริมวิถีชีวิตของชาวมุสลิม
ด้วยการส่งเสริมให้มโี รงเรียนปอเนาะต้นแบบประจำอำเภอ สนองนโยบายการมีงานทำ
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสั ง คมประชาธิ ป ไตยด้ ว ยการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
การเรียนรู้ระดับชาติ (National Education Network: NedNet) ที่ เชื่ อ มโยง
ทั้งระบบ รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจครู ด้วยการปรับโครงสร้างเงินเดือน เพื่อจูงใจ
คนเก่ง คนดี มาเป็นครู โดยอาศัยคณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติมาดูแลในเรื่องระบบ
การผลิต การพัฒนาและการใช้ครู และให้มีกองทุนครูของแผ่นดิน ตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่สำคัญที่สุดคือ ได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การปฏิรปู การศึกษา นโยบายการส่งเสริมการเพิม่ โอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสนอต่อ กนป. ต่อไป
นโยบายข้างต้นสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นเป็นเพราะความร่วมมือ
ของทุกองค์กรหลัก โดยเฉพาะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่เป็นผู้จุดประกาย
กระแสปฏิรูปการศึกษา และมุ่งมั่น ทุ่มเท ผลักดันเรื่อยมา
สำหรับวโรกาสนี้ ผมขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ให้ความ
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลในการดำเนินทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสร้างสรรค์ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณค่ายิ่งต่อวงการศึกษาไทย

(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ความนำ

ปี

๒๕๕๓ นับเป็นปีแรกของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สองอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองขึ้นมา ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (กนป.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา (กขป.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๒
ธั น วาคม ๒๕๕๒ และตามมาด้ ว ยคณะอนุ ก รรมการ กนป. อี ก ๖ คณะ เพื่ อ จั ด ทำ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ครอบคลุม “สามเสาหลัก” และ “สี่ใหม่”
ในการดำเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นตลอดปี นี้ นั้ น นอกจากความมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เททั้ ง พลั ง
ความคิด พลังกาย พลังใจของคณะกรรมการทุกคณะแล้ว ยังมีกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปอีกหลากหลายที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการ อาทิ การวิจัยและพัฒนากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

10

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การพั ฒ นาศั ก ยภาพครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เรี ย นในการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การเสริมพลังปัญญาครูต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การประชุมสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง : คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซด์
รวมทั้งทางวิทยุชุมชน การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาผ่ า นทางศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยกฎหมายการศึ ก ษา ๒๐ ศู น ย์ ที่ ตั้ ง กระจาย
ทั่วประเทศ การติดตาม ประเมินผล การพัฒนาครูทั้งในเรื่องการจัดการความรู้ การจัดทำ
สื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงเครือข่ายครู ดังสรรสาระที่ปรากฏในรายงานประจำปีเล่มนี้
สำนั ก งานฯ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ระดั บ กลาง
ของทุ ก กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา ภาคเอกชน ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 

และประชาชนที่ ก รุ ณ าสละเวลาอั น มี ค่ า มาร่ ว มปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาในขวบปีแรกจนกระทั่งได้ผลงานที่น่าชื่นชมดังปรากฏในรายงาน
ประจำปี ๒๕๕๓ นี้ ทุกท่าน

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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๐๒
อดีต ปัจจุบัน อนาคต :
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา(สกศ).








ประวัติความเป็นมา
เครื่องหมายราชการ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการ
ภารกิจตามโครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม
อัตรากำลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
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นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีชื่อเดิมว่า “สำนักงานสภาการศึกษา
แห่ ง ชาติ ” ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๐๒ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สภาการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๒ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยรวม
กิจการของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติไว้ในสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติด้วย เพื่อทำหน้าที่วางแผน
การศึ ก ษาและให้ ข้ อ เสนอแนะทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง ประสานการพั ฒ นาทางการศึ ก ษาระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการปรับปรุงแผนการศึกษาระดับต่างๆ ให้มีมาตรฐานดีขึ้น
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานฯ ครั้งสำคัญเมื่อคณะปฏิวัติ 

โดยจอมพลถนอม กิตติขจร ได้จัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนขึ้น
ผลของการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในครั้งนั้น สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติได้เปลี่ยน
จุดเน้นจากการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเป็นการดำเนินการด้านนโยบายและแผนการศึกษาทุกระดับ
และได้เปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ” มาเป็น “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ”
จากบทบาทที่ มี ค วามสำคั ญ ยิ่ ง ต่ อ อนาคตการศึ ก ษาของชาติ คณะกรรมการสภาการศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ และคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย จึ ง ประกอบไปด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และผู้ทรงภูมิปัญญาจากหลากหลายสาขาและหลากหลายหน่วยงานมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการ 

เพื่อวางแผนการศึกษาของชาติให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องตลอดมา
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ องค์กรหลักด้านนโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ได้มาถึงจุดเปลี่ยน
ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ” ได้เปลี่ยนมาเป็น “สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา” โดยเป็น ๑ ใน ๕ องค์กรหลักภายใต้โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๓ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
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เครื่องหมายราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ลักษณะ
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ๒ ชั้น ชั้นนอกมีเส้นรอบวง ๒ เส้น ส่วนบนมีชื่อส่วนราชการเป็นภาษาไทยว่า
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส่วนล่างมีชื่อส่วนราชการเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ว่า OFFICE
OF THE EDUCATION COUNCIL วงกลมชั้นในมีเส้นรอบวง ๒ เส้นภายในวงกลมมีรูปเสมาธรรมจักร ฐาน
ของเสมาธรรมจักรมีผ้าทิพย์ บนผ้าทิพย์มีดาว ๕ แฉก

ความหมาย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการที่ทำหน้าที่วางแผน
และจัดทำนโยบายทางการศึกษา เป็นเสมือนหน่วยงานเสนาธิการทางการศึกษา

รูปเสมาธรรมจักร
เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจผู้ที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ได้ตระหนักว่า การอบรมให้ความรู้นั้นควรมี
การอบรมคุณธรรมควบคู่ไปด้วย

 	

รูปดาว ๕ แฉก
หมายถึง ภารกิจ ๕ ประการของหน่วยงานเสนาธิการ อันได้แก่ การวางแผน การประมาณการ 

การให้ข่าวสาร การให้ข้อเสนอแนะ และการดูแล

ดาว ๕ แฉกอยู่ ใต้ฐานเสมาธรรมจักร
หมายถึง การวางแผนการจัดการศึกษาทีด่ ี ควรมีการบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเข้ากับ
การศึกษาทุกระดับ และในการอบรมให้ความรูน้ นั้ ควรมีการอบรมคุณธรรมควบคูไ่ ปด้วย จึงจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตามแนวคิดในการจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
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อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๒
กำหนดให้ จั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการในกระทรวงให้ มี อ งค์ ก รหลั ก ที่ เ ป็ น คณะบุ ค คลในรู ป สภาหรื อ ในรู ป
คณะกรรมการจำนวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี

สภาการศึกษา
สภาการศึกษามีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
ระดับ

๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุก
๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม (๑)
๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)
๕) ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่ง
เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและมีอำนาจ
หน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาทำ
หน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา
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องค์ประกอบสภาการศึกษา
คณะกรรมการสภาการศึกษา มีกรรมการ จำนวน ๕๙ คน ประกอบด้วย
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
๒. กรรมการโดยตำแหน่ง ๑๖ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคุรุสภา และผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. 	กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ๒ คน
๔. 	กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ คน
๕. 	กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ๒ คน
๖. 	กรรมการที่เป็นพระภิกษุ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ๒ รูป
๗. 	กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ๑ คน
๘. 	กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น ๒ คน
๙. กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ๓๐ คน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ 

และประสบการณ์สูงด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา
ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการศึกษาเฉพาะทาง ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญา
ด้ า นนโยบายและแผน ด้ า นมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพ ด้ า นกฎหมาย ด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น และ
งบประมาณ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สาร ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม 

ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสื่อสาร
มวลชน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการบริการ ด้านองค์กรเอกชน ด้านกีฬา กิจการเยาวชน 

ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน
๑๐. เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและ
แผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 ๑.๑. จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
รวมทั้งจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติ
		 ๑.๒. 	ประสานการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
		 ๑.๓. วิจัยและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
และภูมิปัญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบาย
และแผนการศึกษาของชาติ
		 ๑.๔. 	ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
		 ๑.๕ 	ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
		 ๑.๖. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดที่ ก ฎหมายกำหนดให้ เ ป็ น อำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของสำนั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๒ ......
ข้อ ๓ ......
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โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแบ่งส่วนราชการเป็น ๖ สำนัก ได้แก่
• สำนักอำนวยการ
• สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
• สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
• สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
• สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
• สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้แบ่ง
ส่วนราชการภายในเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้
• สำนักอำนวยการ
• สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
• สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
• สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
• สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
• ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
• ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ
• ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
• หน่วยตรวจสอบภายใน
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คณะผู้บริหาร
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
เลขาธิการสภาการศึกษา

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒)

นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
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ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน)

ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค

นางสาววัฒนา อาทิตย์เที่ยง
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และโอกาสทางการศึกษา

นางโสภณา ตาแก้ว
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

ดร.จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ดร.ประภาพรรณ ไชยวงษ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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นายเจตนา แดงอินทวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
(๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓)
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นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
(๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน)

ดร.วรัยพร แสงนภาบวร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ

ดร.อัมพร พงษ์กังสนานันท์
ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา

นายวีระ พลอยครบุรี
ผู้อำนวยการกองงานเลขานุการสภาการศึกษา

นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างการบริหาร
และการแบ่งส่วนราชการ
เลขาธิการสภาการศึกษา
-รองเลขาธิการฯ
-รองเลขาธิการฯ

ที่ปรึกษา

-ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
-ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา
-ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองงานเลขานุการสภาการศึกษา

สำนัก
อำนวยการ

สำนัก
นโยบาย
ด้านพัฒนา
คุณภาพ
และ
มาตรฐาน
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาการศึกษา
ระหว่างประเทศ

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนัก
นโยบาย
ด้าน
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
และโอกาส
ทางการศึกษา

สำนัก
นโยบาย
ด้าน
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการและ
การมีส่วนร่วม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การศึกษา

สำนัก
นโยบายด้าน
การศึกษา
มหภาค

สำนัก
พัฒนา
กฎหมาย
การศึกษา

ศูนย์สารสนเทศ
ทางการศึกษา
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ภารกิจตามโครงสร้าง
สำนักอำนวยการ
General Administration Bureau
อำนาจหน้าที่









ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พัฒนาระบบงานและดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัดทำข้อเสนอด้านนโยบายงบประมาณและประมาณการรายจ่ายและแผนการใช้งบประมาณของ
สำนักงานฯ
ดำเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ สวัสดิการ การบริหารทัว่ ไป งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นๆ ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
Policy on Educational Quality and Standard Development Bureau
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อำนาจหน้าที่

จัดทำกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ และประสานการจัดทำมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
วิจัย ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการเรียนรู้ นโยบายและแผนส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา
วิจัย ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการนำนโยบายและ
แผนสู่การปฏิบัติ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
Policy on Lifelong Learning and Educational Opportunity Bureau
อำนาจหน้าที่








วิจัย ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ทั้งในมิติกลุ่มเป้าหมาย มิติระดับการศึกษา และมิติพื้นที่
วิ จั ย ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทำข้ อ เสนอนโยบายและแผนส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาสำหรั บ ผู้ มี
ความต้องการพิเศษ
วิจัย ติดตาม ประเมินผล และจัดทำนโยบายและแผนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการนำนโยบายและ
แผนสู่การปฏิบัติ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
Policy on Effective Administration , Management and Participation Bureau
อำนาจหน้าที่








วิจัย ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิจัย ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ
ทุกภาคส่วน
วิจัย ติดตาม ประเมินผล และจัดทำนโยบายและแผนด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการนำนโยบายและ
แผนสู่การปฏิบัติ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
Macro Educational Policy Bureau
อำนาจหน้าที่










จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา และ
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
วิจัย ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาระดับมหภาค และจัดทำข้อเสนอนโยบายการศึกษา
มหภาค นโยบายการศึกษาเฉพาะเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของสำนัก กลุ่มงานอื่น
วิจัย ติดตาม ประเมินผล และจัดทำนโยบายและแผนด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ศึกษา วิเคราะห์การศึกษาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
และด้านอื่นๆ
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการนำนโยบายและ
แผนสู่การปฏิบัติ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Educational Law Development Bureau
อำนาจหน้าที่
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ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายการศึกษา
ดำเนิ น การเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรื อ คำแนะนำในเรื่ อ งกฎหมายและกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วกั บ
การศึกษา รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมาย หรือปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา 

งานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
Educational Information Center
อำนาจหน้าที่









จัดทำสถิติ ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสถิติทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง และระบบการให้บริการ
ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำนโยบาย วิจัย ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาของประเทศ
ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษา 

การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สนับสนุนภารกิจของผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พัฒนา ดูแล และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development
อำนาจหน้าที่











พิจารณา เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 

การวางยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุ
เป้าประสงค์การพัฒนาระบบราชการ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี แผนพัฒนาองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ
ประสานดำเนิ น การร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานกลางต่ า งๆ และหน่ ว ยงานภายในสำนั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ
International Education Development Centre
อำนาจหน้าที่










วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาของต่างประเทศ การพัฒนาการศึกษาระหว่าง
ประเทศ และการศึกษาเปรียบเทียบ
จัดทำข้อมูล เอกสาร รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไทย และฐานข้อมูลผลงานวิจัยทาง
การศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่
ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ และโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการศึกษา
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
Education Council Secretary Division
อำนาจหน้าที่
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ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการสภาการศึ ก ษา และประสานกั บ สำนั ก 

กลุ่ม ศูนย์ เพื่อจัดการประชุมสภาการศึกษา
ติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสภาการศึกษา และมติคณะรัฐมนตรี และรายงาน
ต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการศึกษา รวมทั้งจัดทำมติ
สรุปผลการประชุม ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการศึกษาเผยแพร่สสู่ าธารณชน
ประสานงานกับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการนำเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาการศึกษา
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานงานวิ ช าการของสำนั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
และการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
Education Public Relations Center
อำนาจหน้าที่








วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ภารกิจในความรับผิดชอบของสภาการศึกษา และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการ
รับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วม
แสวงหาความร่วมมือและขยายเครือข่ายกับทุกภาคส่วนเพื่อการให้การบริการทางการศึกษา
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Unit
อำนาจหน้าที่
















วางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดย
ทั่วไป รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ รวมทัง้ การบริหารด้านอืน่ ๆ
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และเสนอแนะวิธกี ารหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัด รวมทัง้ เสนอแนะเพือ่ ป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรัว่ ไหลเกีย่ วกับการ
เงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ
ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผบู้ ริหารของหน่วยรับตรวจ เพือ่ ให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
ประสานงานกับผูต้ รวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับขอบเขต
งาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดและปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบรวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็นและ
ข้อเสนอแนะวิธกี ารหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบของส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ นอกเหนือจาก
แผนการตรวจสอบประจำปี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม เพื่อความ
สำเร็จไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ด้านการวิจัย ประเมินผลการศึกษา และพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
๑. 	 พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
๒. 	 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
๓. 	 ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายการศึกษาของรัฐบาล
๔. 	 พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาและสร้างระบบการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
๑. 	 พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การ
ปฏิบัติ
๒. 	 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
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ค่านิยม “CHAMPS”

C
H
A
M

ollaboration

รวมพลังเชิงรุก

		
		

appiness

สร้างสุขในงาน

		

cademic Leader วิชาการเป็นเลิศ

		
		

P
S

orality

เชิดชูคุณธรรม

		
      		
		

olicy

ชี้นำนโยบาย

		
		

ociety

ขยายสังคม
การเรียนรู้

		
		

การทำงานในเชิงรุกโดยใช้
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ
การทำงานอย่างมีความสุข
และสร้างสรรค์
การพัฒนาความเป็นเลิศ
ในองค์ความรู้และเป็นผู้นำ
ทางวิชาการ
การยึดมั่นในคุณธรรม ๘ ประการ
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี 

และมีน้ำใจ
การปฏิบัติตามภารกิจหลักของ							

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

คือ เสนอนโยบาย
เพื่อขยายฐานนำไปสู่เป้าหมาย
การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

(Learning Society)		
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๐๓
สกศ. กับอนาคตใหม่
ของการศึกษาไทย :
“บทสรุป ความสำเร็จ
การพัฒนาการศึกษาของชาติ
๒๕๕๓”


ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง



คุณภาพการศึกษา



โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้



การมีส่วนร่วมทางการศึกษา

ปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง

สิ

บปี ข องความพยายามปฏิ รู ป การศึ ก ษาทั้ ง ระบบ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๔๒ ที่ มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน จากการประเมิน
ผลการปฏิรูปการศึกษาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า มีหลายเรื่องที่ประสบผลสำเร็จ และอีกหลายเรื่องที่มีปัญหา
ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง และสานต่อ โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา อันเป็นมูลเหตุสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา
การก้ า วสู่ ท ศวรรษที่ ส องของการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา จำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งพลั ง
ขับเคลื่อนต่อสังคมในวงกว้าง โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถเดินไปสู่
เป้ า หมายในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยมี ก ระบวนการรวบรวมความคิ ด เห็ น ของประชาชนและภาคส่ ว นต่ า งๆ 

หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา Webboard Website หรือทางโทรศัพท์สายด่วนทางการศึกษา 

การระดมความคิดเห็น ดังนั้นในการดำเนินงานจึงต้องอาศัยการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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“คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ”

คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องที่
ต้องการเห็นในสิบปีข้างหน้า ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ในสามด้านหลัก คือ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเรียนรู้ของคนไทย ๒. โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
และ ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งกรอบการปฏิรูปการศึกษา “สี่ใหม่” ที่ประกอบด้วย

ใหม่ที่หนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี 


มีความสุข ดำรงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก

ใหม่ที่สอง คือ การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจำ

การให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ใหม่ ที่ ส าม คือ การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาและแหล่ ง เรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับและ

ทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อาทิ ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป

ใหม่ที่สี่ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อให้การบริหาร

สถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไปกับการเน้นธรรมาภิบาล

จากสาม ด้านหลัก และสี่ใหม่ข้างต้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการผ่านแผนงาน
โครงการต่างๆ เพือ่ บรรลุเป้าหมายในเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูข้ องคนไทย ดังนี.้ ..
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ป็ น เวลากว่ า ๗ ปี ที่ มี ก ารประกาศ
ใช้แผนศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ Á
๒๕๔๙) จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ในช่ ว งเวลานั้ น มี ก าร
Â®nµ· (¡
เปลี่ ย นแปลงหลายประการเกิ ด ขึ้ น ล้ ว นส่ ง ผลกระทบ
ต่อระบบการศึกษา และจากการติดตามผลการประเมิน
´Ê¤¸µ¦Á
การพั ฒ นาการศึ กษาตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา พบว่ า
¦³µ¦«
การดำเนินงานบางเรื่องได้ดำเนินการประสบความสำเร็จ 

มีหลายเรื่องเป็นปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง และ
µ¦«¹¬µ
อีกหลายเรื่องที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนมีประเด็น
ÅoÎµÁ·
ใหม่ ที่ ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นา สำนั ก งานฯ จึ ง เห็ น สมควรให้ มี
การปรั บปรุง แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ –
¡´  µ ¦
๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
¨°¤¸
ของประเทศคูข่ นานกับการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง
การจั ด ทำแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง
Ä®o¤¸µ¦¦
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
¹Ê Á¡ºÉ°ÄoÁ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐาน และวางกรอบแนวคิด
ให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนที่บูรณาการศาสนา
´µ¦·¦
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการพั ฒ นาการศึ ก ษา และเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ให้ เ ป็ น
µ¦´ÎµÂµ¦«¹¬µÂ®nµ·
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต อันจะส่งผลให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาคนไทย
¡°Á¡¸
¥¤µÁ}ฒนธรรมในการ
¦´µ¡ºÊµ Â¨
ให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูÁ«¦¬·
้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวั
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” รวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีการ
¼¦µµ¦«µµ «·¨³ ª´¦¦¤ Â¨³¸¯
พัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพใน ๓ ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคม
µ¦«¹
ง¬µµ¤°´
 ¥µ«´¥ Á¡ºÉ°กÁ}
สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ตามเจตนารมณ์ของแผนการศึ
กษาแห่
ชาติ ดังนั้นในการนำแผนการศึ
ษา ¦°Âª
แห่ ง ชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ นอกจากจะยึ ด หลั ก ความสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย และกรอบแนวทางของ
µ¦«¹¬µ´µ¦¡´µoµnµÇ Ä®oÁ}
การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ องแล้ว ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ อีกด้วย
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จากเหตุดังกล่าว ภารกิจต่างๆ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการ
ส่วนใหญ่ จึงเป็นไปเพื่อตอบสนองทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง และการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) คือ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดย...

ด้านผู้เรียน... สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษา

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ใน
การพัฒนาเด็ก โดยอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เรื่องการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย รวมทั้งอบรมอาสาสมัครหมู่บ้าน
เพื่อให้สามารถนำสาระความรู้ในหนังสือเล่มแรกไปถ่ายทอดสู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กได้ ตลอดจนเสริมสร้างจิตสาธารณะให้เกิด
กั บ เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไป ในการเข้ า ร่ ว มเป็ น อาสาสมั ค รนั ก อ่ า น เพื่ อ การบำบั ด
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โดยใช้หนังสือภาพ สำหรับเด็กและครอบครัวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็กดาว์นซินโดรม เด็กออทิสติก และ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ ๐ – ๖ ปี นอกจากนี้ ได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อต้นแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถใช้สื่อในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖
สำหรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษนั้น ด้วยเหตุที่ประเทศไทยยังขาดแนวทางที่ชัดเจน
ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ โดยดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางให้หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษานำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ จากการวิจัยสรุปเป็นมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษของประเทศไทย ประกอบด้วย มาตรฐานหลัก ๔ มาตรฐาน และมาตรฐานย่อย ๑๒ มาตรฐาน ดังนี้

๑. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานย่อย คือ
		 มาตรฐานย่อยที่ ๑ หน่วยงานมีนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
		 มาตรฐานย่อยที่ ๒ หน่วยงานมีระบบการจัดการที่ดี
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		 มาตรฐานย่อยที่ ๓ หน่วยงานมีบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการที่มีความสามารถ
 		 มาตรฐานย่อยที่ ๔ หน่วยงานมีการประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพ

๒. มาตรฐานด้ า นกระบวนการเสาะหา/คั ด เลื อ กผู้ ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ประกอบด้ ว ย ๒

มาตรฐานย่อย คือ

		 มาตรฐานย่อยที่ ๕ หน่วยงานมีกระบวนการเสาะหา/คัดเลือกที่มีคุณภาพ เหมาะสม และหลากหลาย
		 มาตรฐานย่อยที่ ๖ หน่วยงานมีเครือ่ งมือในการเสาะหา/คัดเลือกทีห่ ลากหลาย มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม

๓. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานย่อย คือ
		 มาตรฐานย่อยที่ ๗ หน่วยงานมีรูปแบบโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่มี
คุณภาพ			
		 มาตรฐานย่อยที่ ๘ หน่วยงานมีหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้มีความสามารถพิเศษ
		 มาตรฐานย่อยที่ ๙ หน่วยงานมีสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองคุณลักษณะเฉพาะของผู้มีความสามารถ
พิเศษ (แต่ละคน) อย่างเหมาะสม
		 มาตรฐานย่อยที่ ๑๐ การประเมินผลการเรียนของผู้มีความสามารถพิเศษในโครงการมีความชัดเจน
และตรวจสอบได้

๔. มาตรฐานด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ – สังคม ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานย่อย คือ
		 มาตรฐานย่อยที่ ๑๑ หน่วยงานมีระบบการคัดกรองหรือวินิจฉัยเพื่อช่วยเหลือผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านอารมณ์ - สังคม ที่มีประสิทธิภาพ
		 มาตรฐานย่อยที่ ๑๒ หน่วยงานมีการดำเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาอารมณ์ – สังคม ให้แก่ผู้มีความ
สามารถพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
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นอกจากนั้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ เพื่อติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในระดับปฏิบัติ โดยมีการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนและตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ ๓
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถ
จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา จากผลการประเมิ น ในภาพรวมมี ข้ อ เสนอแนะให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ดำเนิ น การประเมิ น
ทั้งคุณภาพผู้เรียนและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในภาพรวม
ให้ครอบคลุมประชากร เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นฐาน (Based-line) สำหรับการพัฒนา/ยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละระดับ รวมทั้งได้ดำเนินการวิจัยนำร่องเกี่ยวกับการจัดทำกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศได้สอดคล้องกับความต้องการ 

และเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์แก่ผู้อยู่นอกระบบการศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ และยกระดับคุณวุฒิ อันเป็นการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นกลไกสนับสนุนนโยบายการเรียน
รู้ตลอดชีวิตตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ด้วยการวิจัยและพัฒนากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระบบเดียวแบบบูรณาการ (Integrating Framework) และมีเป้าหมายเพื่อการบูรณาการ
เส้นทางการเรียนรู้ทุกเส้นทางและเชื่อมโยงระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา
เข้ า ด้ ว ยกั น โดยมี เ ส้ น ทางการเรี ย นรู้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ (Compulsory Education) 

การอาชีวศึกษา (Vocational Education) และการอุดมศึกษา (Higher Education) รวมทั้งจัดทำข้อเสนอ
แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (National Qualification Agency) เป็นองค์กรมหาชน
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น อ ก เ ห นื อ จ า ก ง า น วิ จั ย แ ล้ ว
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
การศึ ก ษาด้ ว ยการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ ให้ระบบ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษามี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยง
ถึ ง กั น ในการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภท
การศึ กษา โดยยกร่า งกฎกระทรวงว่ าด้ วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นแนวทางในการนำกฎหมายไปสู่
การปฏิบัติ และได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ อีกทั้งได้ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าว
ใน ๓ ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์
บุณยเกียรติ) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย” ให้กับผู้เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๐๐ คน

ด้ า นครู . .. วิ ก ฤตการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ของสั ง คมไทยในช่ ว ง ๔ ทศวรรษที่ ผ่ า นมาเป็ น

วิกฤตการณ์สั่งสมที่เพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
สังคมไทย ดังนั้น ด้วยความตระหนักในคุณค่าเกียรติภูมิในความเป็นไทยและความเป็นชนชาติไทย สำนักงานฯ
จึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมของ
องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่พัฒนาปัญญาให้แก่สังคม โดยเป็นการรวมพลังความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ในการนำกระบวนการด้านการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานตามแผนปรองดอง
แห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้คนไทยทั้งในเมืองและ
ชนบทได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกันผ่านกิจกรรมการศึกษาแบบยั่งยืนในหลากหลายมิติ เพื่อให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ สังคมคุณธรรม สังคมแห่งความสมานฉันท์ และสังคมแห่งความเอื้ออาทร

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

43

เพือ่ เป็นการรวมพลังความรู้ ความคิด พัฒนาปัญญาให้แก่สังคม พัฒนาคนไทยยุคใหม่
ให้เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น มีความตระหนักในพลังของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้
สงบ ร่มเย็น มั่นคง สำนักงานฯ จึงได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าดำเนินการ “โครงการ
สร้างสำนึกพลเมือง” ขึ้น เพื่ออบรมครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
นำร่อง เพื่อให้เกิดจิตสำนึก มีความสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเรียนการสอน
เพื่อสร้างพลเมืองที่มีความสามารถและมีเหตุผล พร้อมทั้งสามารถนำไปสอนในห้องเรียน
ได้ และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนและประเทศชาติอย่างจริงจัง โดยครู
ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายเครือข่ายการพัฒนา
เสริมสร้างนักเรียนและเยาวชนให้มีสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีหลักการ
เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยให้กว้างขวางออกไป โดยหวังผลว่าในอนาคตประเทศ
ไทยจะพร้อมด้วยพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมือง
ตามแบบฉบับประชาธิปไตยแท้จริง
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นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่มีเป้าหมาย
เพื่อหารูปแบบ วิธีการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรและผู้เรียน ให้มีทักษะในการผลิต สร้างสรรค์สื่อ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคตได้ ผลการวิจัยพบว่า ควรใช้รูปแบบความร่วมมือขององค์กร และรูปแบบของการอบรม
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี ทั ก ษะสามารถสร้ า งและพั ฒ นาหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการอบรมได้มีการนำประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ของครูมาจัดวางองค์ประกอบให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระ รูปภาพ และพัฒนาเป็นสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
รูปภาพและสีสันที่สร้างความสนใจหลากหลายรูปแบบได้ครอบคลุม ๘ สาระการเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และจากสื่อในรูปแบบใหม่ที่มีทั้งภาพ สี เสียง และภาพเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ชัดเจน ทำให้เกิดการ
ดึงดูดความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมเครือข่ายและแสวงหาแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เข้ามามีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการแก่
โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือครูทางด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยจัดตั้งเครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากผลการดำเนินงานคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันผลิตครูได้มีโอกาส
เรียนรู้สภาพที่แท้จริงของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาระดับต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันผลิตครูให้สอดคล้องกับสภาพจริง และบุคลากรของสถานศึกษาและ
ผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาได้รว่ มมือกับสถาบันผลิตครูพฒ
ั นาคุณภาพผูเ้ รียน และเรียนรู้
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการแบ่งปันทรัพยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล 

ข่าวสาร องค์ความรู้ระหว่างกัน มีการขบคิดและรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ในลักษณะ
ช่วยเหลือกันเป็นระบบเครือข่าย เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเครือข่ายในแต่ละระดับการศึกษา จากผลการ
วิ จั ย ได้ มี ข้ อ เสนอแนะให้ ส ถาบั น ผลิ ต ครู ทุ ก แห่ ง เพิ่ ม บทบาทในการร่ ว มมื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยใช้แนวทางการทำงาน
แบบเครือข่าย และสถาบันผลิตครูต้องเพิ่มภารกิจการ
ทำงานแบบเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้
รัฐต้องให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ของสถาบันการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการร่วมปฏิรูปการศึกษา มิใช่ต่างคน
ต่างทำ และผลที่ได้จากการดำเนินงานวิจัย สำนักงานฯ
จะนำไปพั ฒ นาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลั ก ดั น
ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย
สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ พื่ อ ร่ ว มกั น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาไปด้วยกันทั้งระบบต่อไป

ด้านสถานศึกษา... จากการประเมินคุณภาพ

สถานศึ ก ษาภายนอกรอบแรกของสำนั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า มีโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานคิดเป็น
ร้อยละ ๖๓.๘ ของจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น ๓๐,๑๐๑
โรง และจากการประเมินดังกล่าว สำนักงานฯ ในฐานะ
หน่ ว ยงานที่ ก ำกั บ ดู แ ลนโยบายด้ า นการศึ ก ษา จึ ง ได้
ติ ด ตามการดำเนิ น งานของโรงเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐาน
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบแรกร่ ว มกั บ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยดำเนิ น การวิ จั ย
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อีกทั้งยังได้ดำเนินการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
การจัดการศึกษา โดยจัดทำและพัฒนาเกณฑ์ รวมทั้งตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดต่างกัน ประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้
สถานศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการตามหลักการแนวคิดในการกระจายอำนาจการจัดการ
ศึกษา และศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมทั้งได้ดำเนินการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา ความเสมอภาคในการจัดการศึกษา สภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ รั บ ถ่ า ยโอนสถานศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม และปั จ จั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ได้ จั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ การจั ด การศึ ก ษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย
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นอกเหนือจากภารกิจตามกรอบปฏิรูปการศึกษา “สี่ใหม่” แล้ว สำนักงานฯ ยังได้ดำเนินงานด้านสถิติและ
ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการโครงการศึกษาเปรียบเทียบการ
พัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ โดยจัดทำข้อมูลและตัวชี้วัดร่วมกับองค์กรต่างประเทศ วิเคราะห์สภาวการณ์
ปัจจุบันด้านการศึกษาของไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าผลการวิจัยนานาชาติ จัด
ทำคลังข้อมูลระดับนานาชาติ จัดทำสถิติ ดัชนี และสารสนเทศทางการศึกษาของไทย ในรูปแบบ ๑) รายงาน
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปี
การศึกษาเฉลี่ย ๒) รายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทยที่สำคัญๆ ในภาพรวมประเทศ โดยจำแนกตามระดับ
และประเภทการศึ ก ษา ครอบคลุ ม ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา งบประมาณการศึ ก ษา
ประชากร และการศึกษาของเด็กกลุ่มด้อยโอกาส ๓) รายงานสภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย:
การผลิ ต บุ ค ลากร ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะโดยมุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ เฉพาะทางสอดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ดังแสดงในแผนภาพ ๑
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โอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้

ก

		
ารเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและเรี ย นรู้
		
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุก
คน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งในสามประเด็นที่
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๖๑) ได้กำหนดไว้ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
จึงเป็นเสมือนกลไกหนึ่งที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้
ประสบความสำเร็ จ ด้ ว ยความตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ใน
ภารกิจดังกล่าว สำนักงานฯ จึงได้ดำเนินงานโครงการฯ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งโอกาส การเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนใน
รูปแบบทีห่ ลากหลาย การเพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
ที่ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และพื้นที่ที่ห่างไกล 

ดั ง ปรากฏในงานและโครงการต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ด ำเนิ น การในปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้

การเพิม่ โอกาสทางการศึกษาในบริบทของพืน้ ที่
ผู้เรียนในแต่ละพื้นที่เป็นเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการพัฒนา ดังนัน้ การสร้างโอกาสให้เกิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่
จึงเป็นแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ การสร้างโอกาสด้วยเหตุนี้ การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา จึงเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการศึกษาสภาพการ
จัดการศึกษาตามแนวทางการบูรณาการปัจจัยต่างๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จและ
ปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า การจัดการ
ศึกษามีความหลากหลายเช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนทางภาคใต้ แต่เป็นความหลากหลายที่ต่างกัน เพราะพื้นที่
ชายแดนทางภาคใต้นั้นมีความหลากหลายของรูปแบบการจัดการศึกษา แต่ในพื้นที่ชายแดนทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย-กัมพูชาเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้เรียน ดังนั้น
โรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดนส่วนใหญ่จึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ตามชายขอบทั้งหมด และ
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก เศรษฐกิจไม่ดี การสนับสนุนโรงเรียนจากชุมชนมีน้อย เด็กจากฝั่งเขมรข้าม
มาเรียนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ๒ สัญชาติ เด็กไม่มีสัญชาติ และเด็กต่างด้าว
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อย่างไรก็ตามเด็กกัมพูชา ไม่ได้มาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียว แต่มาเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เช่น การรู้ภาษา
ไทยเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ มาเรียนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อค้าขายกับคนไทย มาเพื่อขอรับสิทธิด้านแรงงานใน
เมืองไทยในอนาคต สำหรับปัญหาการจัดการศึกษาที่สำคัญ คือ ๑) ปัญหาเกี่ยวกับครู ด้านการขาดแคลนครู
โรงเรียนส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น ครูย้ายบ่อยเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่น สวัสดิการ สิทธิผลประโยชน์เกื้อกูล
ต่างๆ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิ่งจูงใจของครูชายแดนบางอย่างที่เคยได้รับ ปัจจุบันไม่ได้รับ หรือได้รับเฉพาะ
บางพื้นที่เท่านั้น ๒) ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน สภาพครอบครัวของนักเรียนในพื้นที่ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน ทำให้ผู้ปกครองต้องอพยพย้ายถิ่นบ่อยเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น เด็กส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้งอยู่
กับคนอื่นฯ ผู้ปกครองไม่ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพราะเด็กไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่ ๓) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและชุมชน บ่อนการพนันและปัญหายาเสพติดในพื้นที่ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาเป็นอันมาก ๔) ปัญหาการบริหารจัดการ ความห่างไกลของการคมนาคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
สูง ทำให้การกำกับติดตาม นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือด้าน
การนิเทศ ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของครู และ ๕) ปัญหาเกี่ยวกับระบบ ความไม่เป็นธรรม เนื่องจาก
วิธีการจัดสรรงบประมาณยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคในการจัดการศึกษา
นอกจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาตามบริบทของสภาพภูมิศาสตร์และสังคมแล้ว ยังคำนึงถึงการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามมติสภาการศึกษา
เห็นชอบข้อเสนอการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) และมอบให้สำนักงานฯ ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓ ฉบับ และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งได้แก่
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สภาการศึกษาจึงได้มีมติเห็นชอบกับการกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว โดย
ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
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การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาค
สำนักงานฯ ได้จัดทำโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการศึกษา
ไปทุกฉบับ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กฎหมายภายในของประเทศไทยในบางฉบับและในบางบทบัญญัติ มีเนื้อหาที่
ไม่สอดคล้องหรือมีผลกระทบต่อความตกลงระหว่างประเทศ

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้
การมีโอกาสเท่าเทียมกันเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งสำหรับทุกคนที่จะได้รับสิทธิทางการศึกษา ทั้งนี้
เพื่อจัดทำให้เกิดผลเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นรากฐานของการศึกษาประเภทต่างๆ 

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญขององค์ประกอบดังกล่าว สำนักงานฯ จึงดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสให้เกิดขึ้นตามสิทธิและโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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การสร้ า งโอกาสในด้ า นภู มิ ปั ญ ญา เป็ น การสร้ า งโอกาสตาม
ศักยภาพของปัจเจกบุคคลที่อยู่ในแต่ละพื้นที่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็น
ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น โดยการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินงานภายใต้ แผนงาน
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย
โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
“ครูภูมิปัญญา” หมายถึง บุคคล ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านหนึ่งด้านใด
เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็น
ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและชุ ม ชน และได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น “ครู
ภูมิปัญญาไทย” เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
“แหล่งการเรียนรู้” หมายถึง แหล่ง หรือที่รวมสาระความรู้ อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร สาระ
ความรู้ หรือ บุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ ร ะบุ ป ระเภทของแหล่ ง เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ไว้ ดั ง นี้ 

๑. ห้องสมุดประชาชน ๒. พิพิธภัณฑ์ ๓. หอศิลป์ ๔. สวนสัตว์ ๕. สวนสาธารณะ ๖. สวนพฤกษศาสตร์ 

๗. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘. ศูนย์กฬี าและนันทนาการ และ ๙. แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรูอ้ นื่
“สังคมแห่งการเรียนรู้” หมายถึง ลักษณะของหน่วยงานหรือชุมชนที่ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องพร้อมๆ กันเกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ปกป้อง คุ้มครอง พิทักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 

ช่วยเหลือ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่และปลูกจิตสำนึกให้แก่สมาชิกได้เรียนรู้ด้วยวิธีการผ่านผู้รู้ สื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งทำให้สมาชิกสามารถสร้างความรู้ 

สร้างทักษะและมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มสมาชิก ตลอดจนสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานหรือชุมชนนั้นๆ
โครงการที่ ด ำเนิ น การภายใต้ แ ผนงานฯ มี ดั ง นี้ 

การพั ฒ นาสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องการจั ด การเรี ย นรู้
ในการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานสรรหา
และคัดเลือกสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ลงพื้นที่
ประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงาน/ชุมชน
และนำผลการลงประเมินที่ได้เข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
ตัดสิน จากการประชุมมีหน่วยงาน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๖ แห่ง
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๕๓ ดั ง นี้ ภาคเหนื อ 
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ชุ ม ชนบ้ า นนายาง จ.น่ า น, โรงเรี ย นชี วิ ต จ.ลำปาง ภาคกลาง ชุ ม ชนประดิ ษ ฐ์ โ ทรการ
จ.กรุงเทพมหานคร, ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตัก๊ วา จ.กรุงเทพมหานคร, ชุมชนบ้านบางปลากด
จ.สมุทรปราการ, องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ, กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
และสวัสดิการชุมชน ตำบลแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม, ชุมชนพึ่งตนเองบ้านศรีจุฬา
จ.นครนายก, ชุมชนบ้านดงข่า จ.นครนายก, ชุมชนบ้านเหล่ามะละกอ จ.ราชบุรี ภาคตะวันออก
ชุมชนเกษตรอินทรียเ์ ขาสมิง จ.ตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดเทพมงคล จ.อำนาจเจริญ,
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเครือข่ายคนปลูกข้าวลุ่มแม่น้ำโขง จ.อุบลราชธานี, ชุมชนบ้านกอก
จ.ขอนแก่ น , ชุ ม ชนบ้ า นคุ ย ผง จ.ร้ อ ยเอ็ ด , โรงเรี ย นปทุ ม เทพวิ ท ยาคาร จ.หนองคาย 

ภาคใต้ ไม่มีชุมชนผ่านการคัดเลือก

โครงการรู ป แบบและวิ ธี ด ำเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องครู ภู มิ ปั ญ ญาเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในท้ อ งถิ่ น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สภาพการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาไทยในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในท้ อ งถิ่ น และสั ง เคราะห์ รู ป แบบและวิ ธี ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข อง
ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทยในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ กำหนดแนวทาง
ในการส่ ง เสริ ม รู ป แบบและวิ ธี ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องครู ภู มิ ปั ญ ญาไทยใน
การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย กรณีศึกษาครูภูมิปัญญา
๑๐ ท่าน ในแต่ละภูมิภาค
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ผลสรุปการดำเนินงานองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยที่ได้มา เป็นวิถีธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. กฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นตัวกำหนด หรือบังคับ
สถานการณ์และเหตุการณ์เหล่านีเ้ ป็นการแก้ปญั หาเพือ่ ความต้องการเพือ่ ความอยูร่ อด ความอยูร่ อดเป็นกฎสภาวะ
ธรรมชาติทสี่ ตั ว์ทงั้ หลายจะดิน้ รนต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะ แต่การเอาชนะ บางครัง้ ทำให้เกิดความเสียหาย แต่ทเี่ กิดขึน้ กับครู
ภูมิปัญญาไทย จะเป็นการสร้างสรรค์ธรรมชาติ รู้จักคุณค่าของธรรมชาติ จึงออกมาเป็น ๓ คุณลักษณะดังนี้ คือ
คุณประโยชน์ คุณค่า และคุณธรรม ซึ่งครูภูมิปัญญาไทยมี ๓ คุณธรรมเชื่อมโยง ดังแผนภาพ ๒
๑
คุณประโยชน์

๒. คุณค่า

๓. คุณธรรม

แผนภาพ ๒ คุณลักษณ์ของครูภูมิปัญญาไทยและการเชื่อมโยง
		 ทั้งสามคุณลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้เกิดคุณค่าทางสังคม สังคมจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
การที่สังคมได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นทำให้เกิดความสันติสุข ตรงนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของ
องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย การที่ครูภูมิปัญญาไทยมีคุณค่าในวิถีชีวิตและสังคมซึ่งใช้ควบคู่กับคุณธรรม
ตามหลักการของศาสนาทุกศาสนาจะทำให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

๒. เกิดจากสายเลือด
ครูภูมิปัญญาไทยทั้ง ๑๐ กรณีศึกษามีสายเลือดที่สืบทอดจากเหล่าบรรพบุรุษที่สร้างสมองค์ความรู้มาเป็น
เวลาช้านาน และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

๓. เกิดจากความต้องการแสวงหาเพื่อสนองความต้องการ
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของครูภมู ปิ ญั ญาไทยทัง้ ๑๐ กรณีศกึ ษา แสดงออกด้วยกิรยิ ามารยาททีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
และแสดงออกกับบุคคลทั่วไป ดังนี้ ๑) อ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึงครูภูมิปัญญาทุกคนจะมีลักษณะไม่เย่อหยิ่ง
ยอมรับในสิง่ พึงประสงค์และไม่ประสงค์ดว้ ยอาการอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอมา ๒) ฝึกฝนเชีย่ วชาญ ครูภมู ปิ ญั ญาไทยจะ
มีความเชีย่ วชาญในภูมปิ ญั ญาเหล่านัน้ จนเป็นทีย่ อมรับของผูพ้ บเห็นหรือได้เรียนรู้ ๓) สมานสามัคคี ครูภมู ปิ ญั ญาไทย
จะมีความสามัคคีในหมูค่ ณะในท้องถิน่ แสดงออกถึงความเป็นอยูอ่ ย่างสมานฉันท์ ๔) บารมีนำ้ ใจ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทยมี
แต่ให้ การให้นี้มีทั้งวิชาการและทุนทรัพย์เพื่อสามสมดุลและความพอ ๕) ให้ความเอ็นดู ครูภูมิปัญญาไทยให้
ความเอ็นดูแก่ศิษย์และผู้เรียนแบบเสมอต้นเสมอปลาย ๖) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ครูภูมิปัญญาไทย ผู้ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการ
การเรียนรู้ในภูมิปัญญาของตนเองและอื่นๆ ๗) พากเพียรความพร้อม ครูภูมิปัญญาไทย มีความพร้อมในการให้
ความรู้ด้วยความพากเพียรอยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตโดยทั่วๆ ไปถึงคุณลักษณะของครูภูมิปัญญาไทย
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การมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา

ก

	       	 ารมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา เป็น ๑ ใน ๓ เสาหลักทีส่ ำคัญของความสำเร็จในการปฏิรปู การศึกษา
		
ในทศวรรษที่สอง ควรส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอืน่ ทุกภาคส่วน เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึน้
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน
การดำเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ตามที่สำนักงานฯ ได้นำเสนอ และเพื่อให้แผนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม การจัดทำแผนจึงได้มีการจัดทำเป็นแผนงานรีบด่วนระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) ๓ แผนงาน 

คือ แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา และแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการศึกษา
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สำหรับแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ประกอบด้วย
แนวนโยบายที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา การมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว มในการระดมทรั พ ยากร การมี
ส่ ว นร่ ว มในประชาคมอาเซี ย นและประชาคมโลก การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง

แผนการปรองดองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานจะสำเร็จได้

ต้องพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เป็นประเด็นสำคัญ
ที่ มุ่ ง เน้ น ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง คณะอนุ ก รรมการในคณะกรรมการ
ด้านนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้กำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนำไปดำเนิ น การ ๓ ยุ ท ธศาสตร์ 

คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกระดับเสริมทักษะและสำนึกของ
ความเป็นพลเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและ
ช่องทางเพื่อการขับเคลื่อน และขยายผลอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความ
ตระหนักและระดมทรัพยากรจากทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
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ก ารดำเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ องค์ ก รหลั ก ได้ น ำยุ ท ธศาสตร์
มาบูรณาการกับแผนปรองดองแห่งชาติ เป็นแนวทางการดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดไว้ ๓ ระยะ ได้แก่ ๑. ระยะเร่งด่วน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๓) 

๒. ระยะกลาง (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) และ ๓. ระยะยาว (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔) โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่สำคัญ เช่น กิจกรรมที่ ๑ “ศธ.รวมพลังสร้างความปรองดอง เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศ
ไทย” กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาการเรียนการสอน/การอบรม ที่มุ่งพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน/
การอบรมที่เน้นปฏิบัติเพื่อให้เกิดจิตสำนึกและทักษะในความเป็นพลเมือง กิจกรรมที่ ๓ การรณรงค์
เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่
กิจกรรมที่จะนำไปสู่ความปรองดอง
ในการนี้ สำนักงานฯ ยังได้มีการติดตามประเมินการบังคับใช้กฎหมายลำดับรองตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการจัด
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เช่น ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น นอกจากจะสามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ ก ฎหมายกำหนดได้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะ รวมถึงสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การปรับปรุง
กฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยทำการศึกษาวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกระจายอำนาจทางการศึกษาใน ๘ ประเทศ เพื่อให้สอดรับกับหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ติ ก ำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา ให้ ส่ ง เสริ ม บทบาทองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของท้องถิ่นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษามากขึ้น
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การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสือ่ สารและประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานฯ ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดำเนินการจัดทำแผน

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทั้ง ๕ องค์กรหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการสร้างและขยายเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
โดยจะดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ข้อ ประกอบด้วย ๑. บูรณาการความร่วมมือ เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี เช่น การเสนอให้การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาฯ เป็นวาระแห่งชาติ การจัดสรรงบประมาณในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
การปฏิรูปการศึกษาฯ เป็นต้น ๓. ประชาสัมพันธ์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมไปสู่ทุกภาคส่วน เช่น การจัด
ทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยเน้น
เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ เป็นต้น และ ๔. สร้าง/ขยายเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เช่น การสร้าง
และขยายเครื อ ข่ า ยสื่ อ มวลชนทุ ก ประเภททั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา เป็นต้น
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โครงการสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ๔ ภูมิภาค และผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา เป็นการจัดการสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่น

ทั่ ว ประเทศ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ เ ป็ น สื่ อ กลางในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการศึ ก ษาและ
องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

สร้างความตระหนักและให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ รวม ๔ ภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง พร้อมใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านทางสื่อแขนงต่างๆ
เข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เช่น การจัดประกวดภาพถ่ า ย ภาพจิ ต รกรรม และ
จัดนิทรรศการในหัวข้อ “การศึกษาไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารการศึกษาไทยของสำนักงานฯ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก คอลัมน์
“มุม มอง ใหม่” และทางสื่อโทรทัศน์ ประเภทสารคดีเด็ก ดี เด็ด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้ทำการฝึกอบรมผู้นำการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมผู้นำการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผนให้มีความสามารถสูง
และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบสู่การปฏิบัติ โดยฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร
๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา คณะผู้บริหาร
จากหน่วยงานด้านนโยบายและแผนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมจำนวน ๕๖ คน การฝึกอบรม
ครั้งนี้ แบ่งเป็นภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จากการประเมินผลพบว่า
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ สำหรับการไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้และสถานศึกษา มีหลายประเด็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์
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สำหรั บ โครงการตลาดนั ด การจั ด การความรู้ ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ ๒ (2 nd Knowledge
Management Fair) “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน”เป็นอีกหนึ่งโครงการ
ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะผู้บริหารและครูได้มีโอกาสเรียนรู้
นวัตกรรม/แบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่เกิดจากการใช้การจัดการความรู้เป็นกระบวนการพัฒนา
ตามกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น ๔ ใหม่ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การยุ ค ใหม่ สามารถนำความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ แ ละ
ต่ อ ยอดความรู้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของตนและองค์ ก รต่ อ ไป ส่ ง ผลให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ย
การจัดการความรู้ สามารถนำการจัดการ
ความรู้ไปใช้บริหารจัดการในองค์กร
ทั้ ง ระบบ โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
๑,๔๐๐ คน
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ทั้งนี้ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๙ ยุทธศาสตร์ คือ
๑. ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ ๒. พัฒนาคุณภาพกำลังคนทุกระดับ ๓. เร่งผลิตและ
พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ๔. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้
สาขาขาดแคลนและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ๕. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของ
กำลังแรงงาน ๖. เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
กำลังคน ๗. เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนากำลังคน
๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ ๙. สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่าย
ในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป็นมาตรการย่อยรวม ๙๒
มาตรการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนินการต่อไป
รวมทัง้ สำนักงานฯ ยังได้ดำเนินการจัดทำโครงการประสานพลังปัญญาเพื่อพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน โดยร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยดำเนินโครงการพลังปัญญาเพื่อพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพือ่ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทรัพยากรการเรียนรู้และความต้องการของ
สมาชิกในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้แกนนำชุมชนจัดและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลที่
เหมาะสมกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ๒๕ อบต./เทศบาล
กระจายใน ๔ ภูมิภาค
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การดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม กระตุ้น 

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับชุมชน รวมถึงการจัดงานตลาดนัดการจัดการความรู้ 

เพื่อนำเสนอความสำเร็จของกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้
ชุ ม ชนระดั บ ตำบล สรุ ป ผลการดำเนิ น งาน พบว่ า กลุ่ ม เป้ า หมาย
ทั้ ง ๒๕ อบต./เทศบาล สามารถสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้
ในชุมชนในรูปของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยแบ่งภารกิจตามบริบท
ของแต่ละศูนย์ได้ ๗ ศูนย์ ดังนี้ ๑. การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์
เด็กเล็ก ๒. ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชน ๓. ศูนย์การเรียนรู้อาชีพ 

๔. ศูนย์การทำปุ๋ยอินทรีย์ ๕. ศูนย์การเรียนด้านการอนุรกั ษ์ประเพณี
วั ฒ นธรรม ๖. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นกองทุ น ออมทรั พ ย์ และ 

๗. ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
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๐๔
การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา :
เป้าหมายและยุทธศาสตร์
คืออนาคตการพัฒนาคน
ของประเทศไทย


การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา



เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษา



การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจากคณะ			
อนุกรรมการ กนป.



การประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา



ก้าวไปข้างหน้า : ปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ
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การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา

ก

ลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
คื อ ผู้ ก ำกั บ นโยบายของประเทศจะต้อง “เห็น
ความสำคัญ” และ “เอาจริง” ดังนั้น นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธ์
เวชชาชีวะ) จึงได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้เกิดกลไกการทำงานในลักษณะ
องค์คณะบุคคลหลัก ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ที่มีหน้าที่
กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
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จากทุกภาคส่วน และกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กขป.) ที่มีหน้าที่อำนวยการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน รวมทั้งคณะอนุกรรมการ กนป. ทั้ง ๖ คณะ ที่มี
หน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึ ก ษาด้ า นต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง กำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดำเนินงาน ดังแสดงในแผนภาพ ๓

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

69

แผนภาพ ๓ กลไกการทำงานขององค์คณะบุคคลขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

กลไกการทำงาน
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คณะอนุกรรมการ กนป. ทั้ง ๖ คณะ ได้วางแผนจัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง อาทิ ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ด้านคุรุศึกษาแห่งชาติ และด้านการสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี รวมทั้งผลักดัน ขับเคลื่อน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำแผนปฏิบัติการ
สู่การปฏิบัติ โดยผลงานสำคัญของคณะกรรมการ กนป. กขป. และอนุ กนป. ที่ผ่านความเห็นชอบของ กนป.
เรียบร้อยแล้วมี ๒ เรื่อง คือ
๑) เป้าหมายยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
๒) นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
ของคนไทย
นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารที่ ร่ ว มจั ด ประชุ ม สมั ช ชาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง: คนไทยได้ เรี ย นรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ในการจัดประชุมสมัชชาดังกล่าว ได้มีการประกาศ
เจตนารมย์ ชูธงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อให้
ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา
ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ และนำไปสู่เป้าหมายที่
สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ภายในงาน สำนักงานฯ ได้
ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและ
กรณีตัวอย่างของความสำเร็จในด้านการศึกษา การเสวนาใน
ห้องย่อย โดยนิทรรศการประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วน ที่
เปรี ย บเสมื อ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการศึ ก ษา คื อ พระบารมี
ปกเกล้า ที่บอกเล่าถึง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกี่ยวกับการศึกษา เล่าประสบการณ์ดีๆ เป็นกรณีศึกษาหลายเรื่องที่
ประสบความสำเร็จถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการศึกษา และ วันนี้และปีต่อๆ ไป เป็นการเล่าเรื่องที่เป็น
รูปธรรมซึ่งเป็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น รวมถึงนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ๘ นโยบาย ได้แก่ ๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ๒) โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ๓) โรงเรียนดีประจำตำบล ๔) พัฒนาการศึกษา ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕) สร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก: ก.ศ.น.ตำบล ๖) โครงการ Student Channel และ
Teacher TV ๗) พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และ ๘) สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

...อยากเห็น

ระบบการศึกษาได้มีการพัฒนา มีความเข้มแข็งและสามารถ
ที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป
ในอนาคต และวางรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน สังคม
และประเทศชาติ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในรอบนี้
ทุกฝ่ายจึงต้องมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ โดยนอกจากการขับเคลื่อนโดยภาครัฐแล้ว รัฐบาลจะจัดให้
มี สสส. ทางการศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ เพื่ อ สนั บ สนุ น
ภาคประชาสั ง คมให้ เข้ า มาทำงาน สนั บ สนุ น การศึ ก ษา เพื่ อ สามารถขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึ ก ษาโดยทุ ก ภาคส่ ว น ทุ ก พื้ น ที่ ข องประเทศ การปฏิ รู ป การศึ ก ษารอบนี้ ต้ อ งมี ตั ว บ่ ง ชี้
และเป้าหมายที่ชัดเจน วัดได้ และต้องมีจุดสิ้นสุด...”
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่ง ในงานสมัชชา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษา: คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

72

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นอกจากการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสมัชชาแล้ว สำนักงานฯ ยังได้ขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา โดยดำเนินการโครงการทศวรรษที่ ส องของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผลด้วยพันธกิจต่างๆ ที่สำคัญ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ 

“ข้ อ เสนอการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเพื่อให้การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาทั้ง ๙ ประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา การผลิตและพัฒนากำลังคน การเงินเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กฎหมายการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นรูปธรรมเร็วยิ่งขึ้น สำนักงานฯ จึงดำเนินการฝึกอบรมผู้นำการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยคัดสรรผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานเครือข่ายและองค์กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผนให้มีความสามารถสูง และมี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบสู่การปฏิบัติอีกด้วย
นอกจากนั้น สำนักงานฯ ยังได้ดำเนินการตามแนวทางสี่ใหม่ด้วยกิจกรรมขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาโดยการวิจัยนำร่อง ๘ เรื่อง ได้แก่ ๑) การวิจัยและพัฒนากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
๒) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) โครงการเสริมพลังปัญญาครูต้นแบบเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ๔) การจัดทำสื่อต้นแบบ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ สำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ๕) การวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบและกลไกการส่ ง เสริ ม
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา ๖) การพัฒนารูปแบบ
การคำนวณต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๗) การวิจัยและพัฒนา
ระบบการบริ ห ารโดยองค์ ค ณะบุ ค คล และ ๘) การปฏิ รู ป ระบบทรั พ ยากรและการเงิ น
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เพื่อการศึกษา เพื่อค้นหาต้นแบบที่ดี และยกย่อง ส่งเสริม สนับสนุน ขยายผล รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพว่า ประชาชน
ทั่วไปและเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความตระหนัก รู้ และเข้าใจสภาวการณ์ด้านการศึกษา
ที่จะส่งผลกระทบถึงตนเองและพร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือ รวมพลังผลักดันปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กและ
เยาวชนไทย อีกทั้งได้มีการติดตามการประเมินการบังคับใช้กฎหมายลำดับรองตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ทศวรรษที่สอง และเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา โดยได้มีการจัดประชุมสัมมนาให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ครอบคลุมใน
๔ ภูมิภาค โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
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การขับเคลื่อน
จากคณะอนุกรรมการ กนป.

จ

า
ากการทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ “ข้อเสนอการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง พ.ศ. ๒๕๕๒
		
– ๒๕๖๑” เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๒ ประกอบกั บ ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า
ด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นผลให้เกิดคณะกรรมการขึ้น ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (กนป.) มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กขป.) มีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น ประธาน โดยมี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ข องคนไทย การเพิ่ ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการ
ศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
และมี ค วามรอบคอบในการบริ ห ารจั ด การ และสอดคล้ อ งกั บ กรอบแนวทางสี่ ใ หม่ จึ ง ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ กนป. ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ ๒. ด้านการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ๓. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ๔. คณะอนุกรรมการ
คุรุศึกษาแห่งชาติ ๕. ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี และ ๖. ด้านจัดทำแผนงบประมาณ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
คณะอนุกรรมการ กนป. ทั้ง ๕
คณะ มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอนโยบาย
และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ประสาน
และให้ ค ำแนะนำ รวมทั้ ง รายงานผล
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในประเด็นที่
รับผิดชอบ ส่วนคณะที่ ๖ มีหน้าที่จัดทำ
แผนงบประมาณในภาพรวม รวมถึงการ
เสนอแนวทางในการจั ด ทำแผนงาน/
โครงการเพื่ อ เสนอของบประมาณ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการ (กนป.) ด้านต่างๆ ได้
ดำเนิ น การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมาย
ปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
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คณะอนุ ก รรมการ (กนป.) ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ ได้เสนอมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะในการเรียนรู้ มีความ
สามารถ พร้อมปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ
จูงใจให้คนเก่งมาเรียนสายอาชีวศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
“ชีวิตครอบครัวศึกษา” เพื่อให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ โดยเปิดโอกาสและจูงใจให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ โดยรัฐเป็นเพียงผู้เชื่อมประสานและอำนวย
ความสะดวก และกระตุ้ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สร้ า งสรรค์
นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะอนุกรรมการ (กนป.) ด้านการเพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษาและเรียนรู้ ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรปู การศึกษาด้าน
การเพิม่ โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้วยการนำร่อง ใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ (area based) ระดมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่ ว นมาบู ร ณาการ เพื่ อ การทำงานร่ ว มกั น ในลั ก ษณะ
สหวิชาชีพ โดยยึดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นหลัก และนำร่องใน ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรธานี
นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคันและกลุ่มเสี่ยง และ
ไม่ให้มีเด็กตกหล่นออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง
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คณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดประเด็นเร่งด่วนที่ควรเริ่มดำเนินการ คือ การจัดตั้งสถาบัน
คุรุศึกษาแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศ โดยกำหนดนโยบายและวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จัดตั้งบริหารกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา และระดมทุน ยกเครื่องระบบการพัฒนาและฝึกอบรมครูทั้งในและนอกระบบ และระบบ
บริหารงานบุคคลของครู รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง เสริมสร้างความพร้อมและความ
เข้มแข็งให้สถาบันผลิตครูโดยกลไกคลัสเตอร์คุรุศึกษา สร้างครูยุคใหม่/พันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน
คณะอนุ ก รรมการ (กนป.) ด้ า นจั ด ทำแผน
งบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใทศวรรษ
ที่ ส อง ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาฉบั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ
เสนอต่อ กนป. ซึ่ง กนป. มีมติให้ชะลอและปรับให้
สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ กนป.
ทั้ง ๕ คณะ
ทั้งนี้ ข้อเสนอยุทธศาสตร์และนโยบายที่คณะอนุกรรมการ (กนป.) ด้านต่างๆ ได้จัดทำ คณะกรรมการ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (กขป.) นำไปขับเคลื่อนในทางปฏิบัติต่อไป

78 รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา

“ป

ฏิรูปการศึกษา”
จะสำเร็จได้อย่างไร
ถ้าไม่มี ใครรู้
ไม่มี ใครเห็นความสำคัญ

ก

	       	 ารสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป
		
การศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองประสบความสำเร็จ
และไม่มีกลไกใดจะสามารถสร้างความตระหนักรู้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง มีพลัง และมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
“การประชาสัมพันธ์”
สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจึ ง ทุ่ ม เทสรรพกำลั ง วางแผนประชาสั ม พั น ธ์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา
อย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ เว็บไซด์
สปอตโฆษณา รวมทั้งจัดประชุม
สัมมนา จัดประกวด และเร่งสร้าง
เครือข่าย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความตระหนั ก รู้ ทั้ ง ทางด้ า น
นโยบาย ต้นแบบตัวอย่างต่างๆ
โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นพลัง
อั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษา
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นโยบายหรือแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เป็น
สิ่งแรกที่ต้องสร้างความตระหนักรู้ สำนักงานฯ จึงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์นโยบาย ข่าวสารความเคลื่อนไหว ความ
ก้าวหน้าในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ
“ช่วยคิดช่วยทำ” ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง ๓ เดือนละ ๑ ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ
ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น โดยเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุรายการ “สารคดีการศึกษาไทยในยุคปฏิรูป” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ รวมถึงได้ทราบองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของสำนักงานฯ ด้วย
	 แม้ “นโยบาย” จะยอดเยี่ยมสักเพียงใด แต่ถ้าขาดความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ ก็เปรียบดังงานวิจัยชั้นดี
ที่อยู่เพียงแค่บนหิ้ง มีคุณค่าบนหน้ากระดาษ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานฯ จึงต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
ประชาชนรับรูว้ า่ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสามารถนำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง มีผนู้ ำไปปฏิบตั แิ ล้ว และผลทีไ่ ด้
ก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สำนักงานฯ จึงนำเสนอต้นแบบตัวอย่างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งของนักเรียน
ครูต้นแบบ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูภูมิปัญญา สถาบันศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ที่จัดการเรียนรู้ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา ๔ ใหม่ คือ คนไทยยุคใหม่ 

ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการใหม่ ได้ประสบความสำเร็จแล้วทางสารคดี
“คิดได้ไง” ซึ่งเผยแพร่เป็นช่วงสุดท้ายในรายการ ๕ ๔ ๓ ๒ โชว์ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์
ต่อเนื่องรวม ๓๒ ตอน นอกจากนี้ยังขยายกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 

ทางคอลัมน์ “มุมมองใหม่” ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่องรวม ๔๓ ตอน สารคดีและคอลัมน์ดังกล่าวช่วยให้ผู้ชม
และผู้อ่านทราบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของตน
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คิดได้ ไง
“คอลัมน์มุมมองใหม่”
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คนในชุมชนตลาดสุเหราจรเขขบ
สวนใหญออกไปทำงานนอกบาน มีเพียง
ผสู งู อายุทอี่ ยบู า น บางบานก็เปดประตูทงิ้
ไวโดยไมมคี นดูแล จึงเปนโอกาสของ
ขโมยทีจ่ ะเขาไปลักทรัพยไดงา ย ใน
ชุมชนจึงมีขโมยจำนวนมาก จึงอยากทีจ่ ะ
ประดิษฐอปุ กรณทจี่ ะชวยเหลือชาวบานไมให
เดือดรอน
เรือ่ งราวในชีวติ ประจำวันสงผลให “นองนา”
สุกลั ญา หวังหมัด นักเรียนชัน้ ม.1 ร.ร.สุเหราจรเข
ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ) เขตประเวศ กทม. และ
เพือ่ นอีก 2 คน คือ ด.ญ.รสธิชา ประกอบผล
เพือ่ นรวมชัน้ และ ด.ญ.นาตาชา บุญมีมา
นักเรียนชัน้ ป.6 คิดทีจ่ ะทำโครงงานวิทยาศาสตร
“พรมเช็ดเทากันขโมย” จนประสบความสำเร็จควา

รางวัลที่ 3 ประเภทความคิดริเริม่ สรางสรรค
ระดับประเทศจากการจัดประกวดของ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ประจำป 2552
วิธกี ารเริม่ จากนำแผนสังกะสีเรียบ 2
แผนมาวางประกบกัน ใชกาวสองหนาติด
กระดาษโฟมตรงขอบทุกดานของสังกะสี ไม
ใหแผนสังกะสีทงั้ 2 แผนกระทบกัน ตาม
ดวยการเชือ่ มสายไฟทีต่ อ เชือ่ มกับถานไฟฉาย
เขากับแผนสังกะสีทงั้ 2 แผน โดยสายไฟ
สามารถมีขนาดความยาวไดเทาทีต่ อ งการ
เพือ่ นำไปตอเขากับหลอดไฟและกระดิง่
สัญญาณ จากนัน้ นำพรมเช็ดเทา 2 ผืนมา
วางไวบนแผนสังกะสีทงั้ ดานบนและดานลาง
เปนการอำพราง

ไมใหขโมยเห็นวามีเครือ่ งดักจับ
นองนา บอกวา หลักการทำงานของ
พรมชนิดนี้ เปนการนำเนือ้ หาเรือ่ งการตอ
ไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนานทีเ่ รียนใน
วิชาวิทยาศาสตรมาปรับใชจริง โดยจะเกิด
แสงสวางและเสียงเมือ่ ขโมยเหยียบพรมเช็ด
เทา เพราะทำใหแผนสังกะสี 2 แผน
กระทบกัน การเชือ่ มตอไฟฟาก็จะสมบูรณ
พลังงานไฟฟาจะถูกสงไปตามสายไฟและสง
ผลใหหลอดไฟและกระดิง่ สัญญาณทีเ่ ชือ่ ม
ตอไว สวางและดังขึน้ เจาของบานหรือคนที่
อยใู นบริเวณใกลเคียงก็จะรวู า มีขโมยเขาบาน
เหมือนเปนเครือ่ งดักจับขโมยอยางงาย
“การใหนกั เรียนไดมโี อกาสทำโครงงาน
วิทยาศาสตรภายหลังการเรียนเนือ้ หาสาระ
ทำใหการเรียนวิชาวิทยาศาสตรนา สนใจขึน้
เพราะหากเรียนแตเฉพาะเนือ้ หาเพียงอยาง
เดียวจะนาเบือ่ ทีส่ ำคัญการไดลงมือทำโครง
งานตามเนือ้ หาทีเ่ รียน ชวยใหเขาใจมากขึน้
ดวย” นองนากลาว
น.ส.เบญจพร บำรุง หัวหนากลมุ สาระ
การเรียนรวู ทิ ยาศาสตร ทีป่ รึกษาโครงงาน
กลาววา หลักการสอนวิชาวิทยาศาสตรของ
โรงเรียนจะเนนใหเด็กรจู กั นำความรทู เี่ รียน
มาประยุกตใชไดจริงในชีวติ ประจำวันและ
ชวยเหลือชุมชน ดวยการใหเด็กทุกคนคิด
โครงงานภายหลังจากการเรียนเนือ้ หาจบ
และจัดกิจกรรมกระตนุ ความสนใจของ
นักเรียนดวยการสงเสริมใหมกี ารแขงขันการ
ทำโครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยนัก
เรียนทีส่ มัครแขงขันจะตองนำเสนอแนวคิด
ตอคณะกรรมการ เหมือนกับทีน่ กั ศึกษา
ระดับปริญญาโทตองนำเสนอโครงรางวิทยา
นิพนธ หากผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการก็จะไดรบั การคัดเลือกใหเปนตัว
แทนของโรงเรียนเขาประกวดแขงขันกับ
โรงเรียนตางๆตอไป
โครงงานพรมเช็ดเทากันขโมย ทำให

น.ส.เบญจพร ภูมใิ จในตัวลูกศิษย เพราะทำ
ใหนกั เรียนเกิดแนวคิดภายหลังไดเรียนเรือ่ ง
การตอไฟแบบอนุกรมและแบบขนาน ซึง่
เปนเนือ้ หาสาระวิชาวิทยาศาสตรระดับ ป.6
การทีค่ ณะกรรมการเลือกโครงงานนีใ้ หเปน
ตัวแทนของโรงเรียน เพราะมีความแปลก
ใหม นาสนใจ และเด็กมีความคิดสรางสรรค
ทีจ่ ะนำวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนของใช
สามารถนำไปใชไดจริงในชีวติ ประจำวัน
“เด็กสมัยใหมใหความสนใจกับการ
เรียนวิทยาศาสตรอยางมาก
เพียงแตวธิ กี ารสอนของครู
จะตองใหพวกเขาไดปฏิบตั ิ
จริง ลองผิดลองถูก จะทำ
ใหพวกเขาเกิดความ
ตืน่ เตน ทาทายอยากทีจ่ ะ
คนหาคำตอบดวยตนเอง
ไมใชคร่ำ เครง แตกบั
การปอนเนือ้ หาสาระ
วิชาการใหเด็ก หากเปน
เชนนีเ้ ด็กจะเบือ่ และไม
ชอบวิชาวิทยาศาสตร”
น.ส.เบญจพร กลาว
นายเอิม้ ชอมณี ผอู ำนวยการโรงเรียน
สุเหราจรเขขบ กลาววา จรเขขบเปน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร
เปดสอนตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึง ม.3
จึงมีนโยบายสงเสริมใหนกั เรียนทุกระดับเขา
รวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรทมี่ กี ารจัด
ขึน้ ทุกป เพือ่ กระตนุ ใหนกั เรียนสนใจเรียน
วิชาวิทยาศาสตรมากขึน้ กระทัง่ ปจจุบนั
กลายเปนจุดเดนของโรงเรียนทีท่ ำใหผู
ปกครองตองการสงบุตรหลานเขาเรียนทีน่ จี่ น
ลน ตองมีการจับสลากออกทุกป
“วิทยาศาสตรเปนวิชาทีเ่ กีย่ วของกับทุก
สิง่ ในชีวติ จะชวยใหนกั เรียนนำไปพัฒนาได
ในทุกสวนของชีวติ ประจำวัน การจะทำใหนกั
เรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร จะตองอาศัย
แรงจูงใจภายใน ดวยการชีใ้ หเห็นถึงความ
สำคัญทีม่ ตี อ การพัฒนาสังคม ประเทศ และ
โลก เชน การทีม่ นุษยสามารถไปเหยียบดวง
จันทรไดกเ็ พราะผลของวิทยาศาสตร และ
แรงจูงใจภายนอก โดยใหรางวัลพิเศษ
สำหรับนักเรียนทีม่ ผี ลงานดานวิทยาศาสตร
เดนๆ เพือ่ กระตนุ ใหนกั เรียนคนอืน่ อยากที่
จะสรางผลงานของตนเอง” นายเอิม้
เสนอแนะแนวทางชวยใหนกั เรียนสนใจ
วิทยาศาสตรมากขึน้
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ªÙ‘ºŒÒ¹¹Ñ¡ÇÔ·Â�¹ÍŒ Â’»˜¹œ à´ç¡ÃÑ¡ÇÔ·Â�
มูลนิธสิ มเด็จพระเทพฯ รวมกับนานมีบคุ ส
และพันธมิตร จัดโครงการ “บานนักวิทยนอ ย”
ปลูกฝงเด็กอนุบาลรักวิทยาศาสตรผานการ
ทดลองแบบงายๆ เฟน ร.ร.อนุบาล 200 แหง
เขารวม
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ
ประธานโครงการบ า นวิ ท ยาศาสตร น อ ย
ประเทศไทย แถลงขาวเปดตัวโครงการ “บาน
นักวิทยาศาสตรนอ ย” เมือ่ เร็วๆ นี้ วา จากงาน
วิจยั ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) พบ
วาเด็กไทยมีทกั ษะและความสามารถดานวิทยา
ศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอยใู นเกณฑที่
คอนขางต่ำ จึงตองใหเด็กเรียนรวู ทิ ยาศาสตร
ตัง้ แตอนุบาล โดยครูผสู อนตองมีกระบวนการ
สอนทีเ่ หมาะสมกับวัย สรางความรพู นื้ ฐานให
เด็กมีความชางสังเกต รจู กั วิเคราะหตงั้ คำถาม
และหาคำตอบในการทดลองตางๆ
“โครงการนีด้ ำเนินการใน 2 ระดับ คือ
ระดับโรงเรียนจัดอบรมครูผูสอนและเตรียม
พร อ มอุ ป กรณ ก ารเรี ย นให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และระดับครอบครัวใหความรูแกผูปกครอง
ปลูกฝงใหลูกมีนิสัยรักการเรียนวิทยาศาสตร
ผานการทดลองวิทยาศาสตรงายๆ ที่บาน
จะคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลเขารวมโครงการใน

ปแรก 200 แหงในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี
ชลบุรี ระยอง อุดรธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี
และ 5 จังหวัดภาคใต กอนขยายผลสโู รงเรียน
ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่ทำการทดลอง
วิทยาศาสตรกบั เด็กๆ ไมต่ำกวา 20 การ
ทดลอง และทำโครงงานวิทยาศาสตรไมต่ำกวา
2 โครงการ จะไดรับพระราชทานตราบาน
วิ ท ยาศาสตร น อ ยจากสมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” คุณหญิง
สุมณฑา กลาว
นางสุวดี จงสถิตยวัฒนา กรรมการ
ผจู ดั การบริษทั นานมีบคุ ส จำกัด ในฐานะ
รองประธานโครงการบานนักวิทยนอ ย กลาววา
โครงการนี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากองค ก ร
ตางๆ เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ องคการ
พิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ สำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดนำรอง สถาบันเกอเธ
ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย บริษทั ปตท.
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษทั บี.กริมม
กรุป และบริษัทซีเมนส สนใจเขารวม
โครงการโทร.0-2662-3000 กด 1,www.
littlescientistshouse.com
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เสียงแคนสอดประสานกับเสียงอังกะลุง

และเมโลเดียนอยางกลมกลืนจากฝมือการ
บรรเลงของนั ก เรี ย นวงดุ ริ ย างค ส ามหลั ก
โรงเรียนบานโพนทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรค
เขต 3 แววใหไดยนิ ทันทีทเี่ ทากาวยางผานเขา
รัว้ โรงเรียน ซึง่ วงดุรยิ างคนเี้ กิดขึน้ จากนโยบาย
ของนางขนิษฐา บุญดิเรก ผอู ำนวยการโรงเรียน
บานโพนทอง ที่ไมตองการใหวงดุริยางคของ
โรงเรียนตองสลายไปพรอมกับการเกษียณอายุ
ราชการของอาจารยผคู วบคุมวง และตองการ
ใหนักเรียนสืบสานดนตรีพื้นบาน โดยเฉพาะ
แคน เนือ่ งจากในชุมชนมีคนจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือยายถิน่ ทีอ่ ยเู ขามาอาศัยจำนวนมาก
นางขนิษฐา ยอนอดีตวา เดิมทีวงดุรยิ างค
ของโรงเรียนเปนวงดุริยางคธรรมดา มีเพียง

กลอง เบลไลรา หรือนิง้ หนอง อังกะลุง และ
เมโลเดียน กระทัง่ 3 ปกอ น เชิญหมอแคน
ในชุมชนมาเปนครูถา ยทอดความรเู รือ่ งการเปา
แคนใหแกนักเรียน จนเด็กเลนเครื่องดนตรี
หลักทัง้ 3 ชนิดได แตโนตมีความแตกตางกัน
ทำใหเลนรวมวงไมได ครูและนักเรียนตองชวย
กันคนควาความรเู พิม่ เติม เพือ่ ปรับโนตเครือ่ ง
ดนตรีใหสามารถบรรเลงรวมกันไดอยางลงตัว
“การสงเสริมใหนักเรียนเลนดนตรี ชวย
ใหเด็กมีความสุข มีสมาธิ คลายเครียด

ใชเวลาใหเปนประโยชน ไมหันไปสนใจ
อบายมุข ที่สำคัญทำใหเด็กรักโรงเรียน
เมื่อมีกิจกรรมใดก็พรอมที่เขารวมและให
ความรวมมือดวยความเต็มใจ รวมถึงการ
ตั้งใจเรียนดวย” นางขนิษฐากลาว
ปจจุบนั โรงเรียนบานโพนทองมีนกั เรียน
ตัง้ แตระดับชัน้ อนุบาล 1 ถึง ป.6 เกือบ 200
คน แตสามารถรับเขาเปนสมาชิกวงดุรยิ างค
ไดเพียง 40 คน ตามจำนวนของเครือ่ งดนตรี
แบงเปนเปาแคน 4 คน เมโลเดียน 8 คน
อังกะลุง 10 คน ทีเ่ หลือตีกลอง นิง้ หนอง
และอื่นๆ ทวาจำเปนตองเปดโอกาสให
นักเรียนทุกคนไดมคี วามรแู ละความสามารถ
ดานดนตรีดวย
จึงใหนักเรียนรุนพี่ใน
วงดุรยิ างคทำหนาทีส่ อนนองๆ โดยใชเวลา
ในชวงพักกลางวันหรือยามวาง และอนุญาต
ใหนักเรียนนำเครื่องดนตรีกลับไปฝกซอมที่
บาน ผูปกครองรับรูชวยกันบริจาคเงินให
โรงเรียนสำหรับใชในการซอมแซมเครื่อง
ดนตรีดว ย
นายวิสุทธิ์ พวงจำป
อาจารยผูควบคุมวง เสริม
วา แมตนจะไมมคี วามรดู า น
ดนตรีมากอน แตเมือ่ ไดรบั
มอบหมาย ดวยหนาที่แหง
ความเปนครูตองพยายามให
ถึงทีส่ ดุ เพราะชาวบานและ
นักเรียนฝากความหวังในการ
สานตอวงดุริยางคอยางมาก
ตนจึงไปนั่งเรียนจากอาจารย
คนกอนพรอมๆ กับนักเรียน
ทำให พ อจะมี ค วามรู ด า น
ดนตรีเพิ่มขึ้น บวกกับระยะ
แรกขอรองใหนักเรียนที่เปน
ศิ ษ ย เ ก า มาช ว ยสอนศิ ษ ย
ปจจุบนั จากนัน้ ก็ใหนกั เรียน
รุนพี่ในโรงเรียนนำความรูมา
ถายทอดตอใหรนุ นอง
นายวิสทุ ธิ์ อธิบายเพิม่
เติมวา ชวงแรกทีจ่ ะนำแคนมา
รวมบรรเลงในวงพรอมกับเมโลเดียน และ
อังกะลุง ไมสามารถเลนรวมกันได เพราะ
ตัวโนตของเครื่องดนตรีแตละชนิดตางกัน
ตนและนักเรียนตองนำโนตมานัง่ ไลแลวปรับ
แก เพื่อหาโนตกลางที่ทำใหเลนรวมกันได
โดยที่เสียงไมเพี้ยนและฟงไพเราะ เมื่อตัว
โนตลงตัว นักเรียนรนุ พีจ่ ะนำไปบอกรนุ นอง
ใหทอ งจำสำหรับการเลนรวมวง การสอนจะ
เปนไปในลักษณะนี้ทุกครั้งที่จะมีการเลน
เพลงใหมๆ ปจจุบนั นักเรียนเลนไดทงั้ เพลง
พื้นฐานอยางเพลงชาติ เพลงกราวกีฬา
ถึงเพลงไทยลูกทงุ จนชาวบานเชิญใหไปรวม
กิจกรรมทัง้ ยามมีงานบวช งานกีฬา และงาน
บุญงานกุศล
“การทีผ่ บู ริหารโรงเรียน ครู ศิษยเกา
ศิ ษ ย ป จ จุ บั น และผู ป กครองร ว มมื อ ช ว ย
เหลือกันและกัน สงผลใหวงดุริยางคของ
โรงเรียนบานโพนทองยืนหยั ดอยูไดจนถึง
ปจจุบัน ทั้งที่เปนเพียงโรงเรียนวัดและ
มีโรงเรียนเอกชนรายลอมหลายแหง แต
โรงเรี ย นรั ฐ บาลแห ง นี้ ก็ ยั ง คงมี นั ก เรี ย น
จำนวนไมนอย สวนหนึ่งเปนเพราะจุดเดน

ในเรื่องของวงดุริยางค ที่ใชดนตรีเปนสื่อ
ในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน
และกัน ปญหาในโรงเรียนหรือปญหาสังคม
ในพื้นที่ก็มีนอย เพราะทุกคนรัก สามัคคี
พรอมชวยเหลือกัน” นายวิสทุ ธิ์ กลาวอยาง
ภาคภูมใิ จ
“นองปอ” ด.ญ.ชลิสา เปรมปรี วัย
12 ป นักเรียนชัน้ ป.6 ร.ร.บานโพนทอง
บอกวา สนใจและเริม่ เรียนรกู ารเลนดนตรี
ตัง้ แตเรียนอยชู นั้ ป.3 จึงเลนเครือ่ งดนตรีทมี่ ี
อยใู นวงดุรยิ างคไดแทบทุกชนิด เชน แคน
อังกะลุง ขลุย และเมโลเดียน ชวงพัก
กลางวันและหลังเลิกเรียน ตนและเพือ่ นๆ
จะชวยกันสอนรนุ นองใหเลนดนตรี
มีอาจารยคอยใหความชวยเหลือและ
ดูแล หากนองคนไหนตีผิดหรือไมเขาใจ
ตรงจุดใด จะอธิบายจนเขาใจและเลนเครือ่ ง
ดนตรีทเี่ ขาสนใจได เพราะการเลนดนตรีชว ย
ใหเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไมเครียด และจะ

ภาพนักเรียนเกีย่ วหญาใหควายกิน
ลุยโคลนดำนา ขุดดิน ปลูกผักคงไมเปนทีค่ นุ
ตาของคนกรุง แตสำหรับชาวบานในยาน
โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาแลว พวกเขา
ไมเพียงชินตากับภาพเชนนี้ แถมยังลงไปชวย
ลูกหลานดำนาอีกตางหาก!! กิจกรรมเหลานี้
อยใู นโครงการ “สวนเกษตรภูมริ กั ษ” เพือ่

çºÕ.°≈â“»—°¥‘Ïé ¿Ÿ¡‘„®°—∫º≈ß“π≈Ÿ°»‘…¬å

Õπ‡≈’È¬ß§«“¬-∑”π“
»ÅÙ¡½˜§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃŒ¾
Ù Íà¾ÕÂ§

เปนความสามารถพิเศษทีต่ ดิ ตัวไปจนโต และ
ยังสามารถนำมาใชเปนเครื่องมือชวยในการ
ผอนคลายไดเปนอยางดีอกี ดวย
สนใจแลกเปลีย่ นเรียนรกู ารผสมผสาน
เครื่องดนตรีหลัก 3 ชนิดเปนหนึ่งเดียว
สำหรับใชบรรเลงในวงดุริยางคและเปนสื่อ
สรางความสัมพันธทดี่ รี ะหวางครูกบั นักเรียน
นักเรียนกับนักเรียน และโรงเรียนกับชุมชน
กับโรงเรียนบานโพนทอง ติดตอโทรศัพท 05626-1961
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บอรด กกอ.รุมยำกรอบคุณวุฒิ ศึกษา
ศาสตร ผลิตครูเชยไมทนั สมัย ระบุหากใช
โมเดลฟนแลนดผลิตครู ตองโละคณะศึกษา
ศาสตรเปนเพียงภาควิชาหนึ่งในคณะตางๆ
เทานัน้ ประธาน กกอ.ชีห้ นวยงานผลิตครูตอ ง
ยอมเจ็บปวด หากไทยจำเปนตองเดินตาม
ประเทศฟนแลนด
ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปดเผยผล
การประชุม กกอ.เมือ่ เร็วๆ นีว้ า ทีป่ ระชุมขอ
ใหคณะทำงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ที่เสนอรางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร พ.ศ.... ไปทบทวน
รางประกาศดังกลาวใหม เนือ่ งจาก กกอ.เห็น
วากรอบที่คณะทำงานนำเสนอมายังไมตอบ
โจทยการผลิตครูที่ตางไปจากเดิม ที่ภาพ
ของคนทีเ่ ปนครูยงั ลาสมัยทำใหตามเด็กไมทนั
แตครูในอนาคตจะตองทันสมัยในเรื่องการ
ใชเทคโนโลยี เพื่อติดตามงานวิชาการที่
มีความเปลีย่ นแปลงอยเู สมอ โดยขอใหคณะ
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ปลูกฝงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ใหแกนกั
เรียนและผปู กครอง ภายใตการริเริม่ ของ
“กลาศักดิ์ จิตตสงวน” ผอ.โรงเรียน
ดอนเมืองจตุรจินดา สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา (สพท.) กรุงเทพมหานคร เขต 2
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
“ผมเชือ่ วาการเรียนรแู นวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงทีด่ ที สี่ ดุ คือ
การใหนกั เรียนไดลงมือปฏิบตั จิ ริง ไมใช
เรียนในหองเรียนแลวทองจำเพือ่ ไปทำ
ขอสอบ สุดทายก็ไมไดนำไปปฏิบตั จิ ริง
ใหเกิดประโยชนตอ ตนเองและสังคม”
ผอ.กลาศักดิ์ บอกทีม่ าการปลูกฝง
เศรษฐกิจพอเพียงแกนกั เรียน

กรรมการคุรุศึกษาแหงชาติกลับไปหาแนว
ทางผลิตครู
“ที่ประเทศฟนแลนดคนที่จะมาเปนครู
ในสาขาใดจะตองจบในวิชาเอกนัน้ โดยเฉพาะ
เชน
ครูวิชาวิทยาศาสตรก็ตองจบคณะ
วิทยาศาสตร เพราะเขายุบคณะศึกษาศาสตร
มาเปนเพียงภาควิชาหนึง่ ในคณะตางๆ เทา
นัน้ ถาคณะครุศาสตรศกึ ษาจะตองเปนอยาง
ฟนแลนดบาง ผมเห็นวาตองยอมเจ็บปวด
อยางไรก็ตาม ทีป่ ระชุมใหเวลา 6 เดือนใน
การทบทวนกอนนำมาหารือรวมกันอีกครั้ง”
ศ.นพ.วิจารณ กลาว
ดาน ดร.สุเมธ แยมนนุ เลขาธิการคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กลาววา จาก
ทีไ่ ดไปดูงานทีป่ ระเทศฟนแลนด พบวาการ
ผลิตครูของเขาแบงออกเปนสองกลมุ ระดับ
ประถมตนครูคนเดียวสามารถสอนไดทกุ วิชา
แตระดับประถมปลายจนถึงมัธยมปลายจะ
แยกเปนรายวิชา โดยคนทีจ่ ะมาเปนครูจะตอง
เปนผเู ชีย่ วชาญในสาขาทีส่ อน ซึง่ แนวทางนี้
ถือเปนตัวอยางทีด่ ี เพราะจะทำใหหลักสูตร
การเรียนการสอนมีความเขมขนมากยิง่ ขึน้

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ป 2549 ผอ.กลาศักดิ์ มารับตำแหนง เกงและมีความสุข สรางภูมิคมุ กันได
อยางดี” ผอ.กลาศักดิแ์ จกแจง
ผอ.โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา ไดเดิน
“ครูภาวนียา ดวงประดิษฐ” สอนวิชา
สำรวจรอบโรงเรียนทีม่ พี นื้ ที่ 35 ไร พบวามี
พืน้ ที่ 10 ไรรกรางอยู จึงปรับปรุงพืน้ ทีโ่ ดย สังคมศึกษาและศาสนา บอกวา บูรณาการ
ไดรบั ความชวยเหลือจากหนวยบัญชาการ แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเขากับ
การสอนวิชาสังคมศึกษาโดยพาเด็กๆ ไปดู
ทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
สำนักงานเขตดอนเมือง ฯลฯ นำมาใชทำ แปลงผักปลอดสารพิษภายในอุทยานการ
เกษตรพืชผักปลอดสารพิษ ทำนาปลูกขาว ศึกษาฯ และสอนใหรวู า ผักปลอดสารพิษนัน้
ราคาถูกและมีประโยชนตอ รางกาย นำผัก
เพือ่ ปลูกฝงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
ปลอดสารพิษไปขายก็ใหความรดู า นการ
พอเพียงแกนกั เรียนชัน้ ม.1-ม.6 ทีม่ อี ยู
ตลาดและทำบัญชี สอนใหเด็กทำบัญชี
2,161 คนและขยายผลไปสผู ปู กครอง
ครัวเรือนเพือ่ รจู กั ประหยัด อดออม
โดยแบงพืน้ ที่ 10 ไร ออกเปนทำ
เกษตรไรนาสวนผสม
ปลูกผักปลอดสารพิษ 6
ไร ปลูกผักบงุ คะนา
ผักชี บวบ และไมดอก
ไมผล เชน มะมวง
ฝรัง่ มะละกอ ชมพู
มะเหมีย่ ว พืชสมุนไพร
และทำสวนวรรณคดี
ปลูกไมดอกไมประดับ
ในวรรณคดีไทย อีก 3
ไร ขุดเปนรองน้ำเลีย้ ง ª√’™“ ®‘µ√ ‘ßÀå ºÕ. æ∑.°∑¡.‡¢µ 2 ‡ªî¥ ç «π‡°…µ√¿Ÿ¡‘√—°…åé
ปลาในกระชัง เชน
ปลานิล ปลาดุก
ปลาสวาย โดยกรม
ประมงใหพนั ธปุ ลา
แกโรงเรียนเปน
แหลงเรียนรดู า นสัตว
น้ำของนักเรียน ที่
เหลือ 1 ไรปลูกขาว
พันธปุ ทุมธานี 1 ซึง่
วัดหลักสีไ่ ดใหควาย
แกโรงเรียน 4 ตัว
™à«¬°—π¢ÿ¥¥‘πª≈Ÿ°º—°
โดยโรงเรียนนำมา
เลีย้ ง 2 ตัว ตัวผตู งั้ ชือ่ วา
“ถุงทอง” และตัวเมียชือ่
วา “ถุงเงิน”
ปจจุบนั พืน้ ทีใ่ น
โครงการ “สวนเกษตรภูมิ
รักษ” ไดพฒั นามาเปน
“อุทยานการศึกษาเพือ่
พัฒนาการเรียนรสู วู ถิ พี อ
เพียง” โดยสพท.กทม.เขต
2 ไดใหโรงเรียนดอนเมือง
‚™«å ¡ÿ¥∫—≠™’∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π
จตุรจินดาเปนโรงเรียนตน
ปรเมธ นาคชิณวงศ หรือ นองเมฆ
แบบเศรษฐกิจพอเพียงของเขตพืน้ ที่
นักเรียนชัน้ ม.5 แกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ ผอ.กลาศักดิ์ ไดจดั ตัง้
“ธนาคารโรงเรียน” อยใู นความดูแลของ ตามรอยเทาพอ บอกวา เคยชวยครอบครัว
ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง สงเสริมให ทำไรขา วโพด สวนผลไมแตไมเคยทำนา
นักเรียนทุกคนรจู กั ประหยัด อดออม ไม มากอน พอไดดำนาสนุกและชอบมาก
ฟมุ เฟอย ตามแนวพระราชดำริของในหลวง คิดวาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ตองเริม่ ทีต่ วั
โดยนักเรียนมีบญั ชีเงินฝากธนาคารออมสิน เรากอน เมือ่ เรียนรจู ากทีโ่ รงเรียนไดไป
ปลูกผักสวนครัวทีบ่ า นและใชเงินประหยัด
ยอดรวม 4 แสนบาท
“โครงการ “สวนเกษตรภูมริ กั ษ” มงุ มากขึน้
สนใจแลกเปลีย่ นเรียนรกู ารปลูกฝง
ปลูกฝงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
แกนกั เรียนและผปู กครอง และอยากใหเด็ก แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
อยกู บั ธรรมชาติใหมากทีส่ ดุ เพราะโรงเรียน โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา ติดตอครู
ภาวนียาโทร.0-2565-3725-6 ตอ 307
แวดลอมไปดวยตึกและความเจริญดาน
วัตถุ โครงการนีบ้ รู ณาการเขากับการเรียน หรือ www.dmj.ac.th
การสอนวิชาตางๆ เชน วิชาวิทยาศาสตร
“ÁØÁÁÍ§ãËÁ‹” àÇ·Õ
ก็ใหเด็กเขาไปศึกษาชีวติ ของพืชและสัตว
áÅ¡à»ÅÕÂè ¹àÃÕÂ¹ÃŒÙ ÊÓËÃÑº
หรือเวลาเด็กหนีเรียน มาโรงเรียนสาย
¼ŒÍÙ Ò‹ ¹ »ÃÐªÒª¹·ÑÇè ä» ¤ÃÙ
จะลงโทษเด็กโดยใหไปเกีย่ วหญาใหควาย
¼ŒºÙ ÃÔËÒÃ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
กิน หรือถีบจักรยานรดน้ำตนไมสกั พักกอน
·ÕÁè àÕ Ã×Íè §ÃÒÇ ´Õ à´‹¹ ´Ñ§
จึงปลอยใหไปเรียน แนวพระราชดำริ
ËÅÒ¡ËÅÒÂ¹‹ÒÊ¹ã¨ ÊÒÁÒÃ¶à»š¹µŒ¹áºº
เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ในหลวงทรงสอน
·Õ´è äÕ ´Œ ã¹¡ÒÃÃÇÁ¾ÅÑ§¡Ñ¹¢Ñºà¤Å×Íè ¹
¡ÒÃ»¯ÔÃ»Ù ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÍº 2 ÊÒÁÒÃ¶
ใหคนไทยอยแู บบพออยพู อกินซึง่ 3 หวง
Ê‹§ÁÒáÅ¡à»ÅÕÂè ¹àÃÕÂ¹ÃŒ¡Ù ¹Ñ ä´Œ¼Ò‹ ¹
ไดแก ความมีเหตุมผี ล พอประมาณ
¤ÍÅÑÁ¹� “ÁØÁÁÍ§ãËÁ‹” ÍÕàÁÅ Ê¡È.
และมีภมู คิ มุ กัน และ 2 เงือ่ นคือ ความรู
pronec@onec.mail. go.th àºÍÃ�â·Ã
และคุณธรรมนัน้ สอดคลองกับการปฏิรปู
Ê¡È.0-2668-7123 µ‹Í 1116-7
การศึกษาทีเ่ นนใหเด็กไทยเปนคนดี
â·ÃÊÒÃ 0-2243-0083

§äÕ°π‘µâ“‡≈Áßæ—≤π“§√Ÿ‡´πµå·Õπ¥√Ÿ å
นายรีส ไวทเทอร ผบู ริหารระดับสูงคอกนิ
ตา ผปู ระกอบธุรกิจดานการศึกษาขนาดใหญ
แหงประเทศอังกฤษ เปดเผยวาหลังจากที่
คอกนิตา ไดเขามาดำเนินธุรกิจโดยการเขาซือ้
กิจการของโรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส
ในประเทศไทยทัง้ 3 วิทยาเขต คือ สาทร
สุขมุ วิท 107 และ จ.ระยอง ตัง้ แตเดือน
พฤษภาคม 2552 ไดพฒั นาระบบการเรียน
การสอนในทีม่ คี ณุ ภาพสูงอยางตอเนือ่ ง โดย
เนนการพัฒนาทั้งบุคลากรและผูเรียนไป
พรอมกัน
สำหรับดานการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรนัน้ คณะกรรมการบริหารไดสง ครู
เรียนตอระดับปริญญาโท ปละ 30 คน และ
จัดกิจกรรมเวิรคช็อปเกี่ยวกับแนวทางการ
สอนในแตละรายวิชาใหมปี ระสิทธิภาพ คณะ
กรรมการจะติ ด ตามประเมิ น ผลการสอน
ของครูในทุกป ถาใครทีม่ จี ดุ ออนดานทักษะ
การสอนก็จะจัดอบรมพิเศษใหมีศักยภาพ
ยิง่ ขึน้
นายไบรอัน จี โรโกฟ ประธานเจาหนา
ที่บริหารคอกนิตา ประจำภูมิภาค เอเชีย
แปซิฟก กลาวเพิม่ เติมในเรือ่ งการพัฒนาครู
ในสังกัดวา คณะกรรมการบริหารจัดใหครูทกุ
ระบบ แตละแหงแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณการสอนระหวางกัน จะชวย
พัฒนาทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ขณะนีม้ บี คุ ลากรชัน้ นำทางดานการศึกษากวา
2,500 คน ทีส่ ามารถสอนนักเรียนในสังกัด
กวา 53 แหงทัว่ โลกไดอยางมืออาชีพ
นายแอนดรูส แฮริสัน กรรมการ
ผจู ดั การใหญ กลมุ โรงเรียน และครูใหญของ
โรงเรียนนานาชาติ เซนตแอนดรูส วิทยาเขต
ระยอง กลาววา การจัดการศึกษาของ
โรงเรี ย นจะยึ ด ถื อ หลั ก สู ต รของประเทศ
อังกฤษ และการสอนตามแนวทางการศึกษา
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง ซึ่งก็รวมถึง
โปรแกรมอยาง ไอจีซเี อสอี (IGCSE) การ
สอบทีเ่ ทียบเทากับการสอบระดับมัธยมปลาย
ในประเทศไทย นักเรียนในอังกฤษหรือในที่
ตางๆ ทัว่ โลก จะไดรบั ขอสอบในวันและเวลา
เดียวกัน และระบบ Interantional Bac
calaureate (IB) Diploma คือ การเรียนที่
ประกอบไปดวย 6 วิชาหลักๆ ไดแก ภาษา
อังกฤษ ภาษาทีส่ อง (อาจจะเลือกเปนภาษา
ของตนเองก็ได) วิทยาศาสตรเชิงการทดลอง
ศิลปะ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร เสริมเขากับหลักสูตรการศึกษา
Se International ซึง่ ใหความสำคัญกับการ
เรียนรขู องเด็กๆ ในประเทศไทย
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“เด็กดีเด็ด”
“เด็ ก และเยาวชน” คื อ กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ที่ ข าดไม่ ไ ด้
เพราะพวกเขาคืออนาคตของประเทศไทย สำนักงานฯ จึงให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยการเปิดเวทีสำหรับ “เด็กดี” “เด็กเก่ง” 

ในรายการ “เด็ก ดี เด็ด” รายการโทรทัศน์ที่มุ่งนำเสนอต้นแบบ
ตัวอย่างของเด็กที่เป็นคนดี คนเก่งที่มีความสามารถในด้านต่างๆ
อาจเป็นด้านดนตรี กีฬา ภาษา การประดิษฐ์ การทำกิจกรรม
จิตอาสา เด็กที่มีความภูมิใจในความเป็นไทย ฯลฯ โดยมุ่งเน้น
คัดเลือกเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยเน้นนำเสนอ
ให้ เ ห็ น ว่ า สิ่ ง ใดเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ ท ำให้ เ ด็ ก คนนั้ น หรื อ กลุ่ ม นั้ น
ประสบความสำเร็ จ ในสิ่ ง ที่ ต นสนใจ สิ่ ง นั้ น อาจเป็ น ความชอบ
ความทุ่มเท ความมุ่งมั่นพยายามค้นคว้า ฝึกฝน ศึกษาอย่างจริงจัง
หรืออาจเกิดจากการสนับสนุนของครอบครัว ครู โรงเรียน เพื่อน
ชุมชน ฯลฯ รายการ “เด็ก ดี เด็ด” จึงนับเป็นพื้นที่สร้างสรรค์
ที่ช่วยผลักดันเด็กไทยที่เชื่อมั่นในความดี มีความสามารถโดดเด่น
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้มีโอกาสได้อยู่แถวหน้า
เป็นต้นแบบวิธีคิด เป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้ผู้ชมที่เป็น
เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ฯลฯ ทุกภาคส่วนเห็นว่าตน
ก็สามารถทำได้ ถ้ามีความตั้งใจจริง ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้รับความ
ร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากสถานี โ ทรทั ศ น์ ที วี ไ ทยสนั บ สนุ น เวลาออกอากาศทุ ก วั น จั น ทร์ – ศุ ก ร์ วั น ละ ๑๕ นาที 

จำนวน ๗๒ ตอน โดยผู้สนใจสามารถชมรายการ “เด็ก ดี เด็ด”ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.dekdeeded.com

“วารสารการศึกษาไทย”
 	 “วารสารการศึกษาไทย” เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ กิจกรรม รวมทั้งผลการดำเนินงานการปฏิรูป
การศึกษาในแต่ละเดือนของสำนักงานฯ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ได้มี
โอกาสนำงานวิจยั ด้านการศึกษามาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ กี ด้วย วารสารการศึกษาไทย จัดพิมพ์เดือนละ ๑,๒๐๐ เล่ม
และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดทั่วประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง ๕ องค์ ก รหลั ก ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การปฏิรูปการศึกษาไปในวงกว้าง
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รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

“โฆษณา” เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อีกประการหนึ่งที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลือกใช้ เพราะสามารถสื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักรู้เรื่องการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างตรง
ประเด็น ในปีนี้สำนักงานฯ ได้ผลิตสปอตโฆษณาโทรทัศน์ขึ้น ๒ เรื่อง คือ ๑. “มีส่วนร่วม” เพื่อสื่อว่า
“ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชุมชน ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมสร้างความรู้ ต่อยอดความคิด สู่ชีวิตคุณภาพ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง คนไทยได้ เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ” และ 

๒. “รู้ได้ไม่รู้จบ” เพื่อสื่อให้เห็นว่า “ความรู้ไม่ได้จำกัดในห้องเรียนเท่านั้น ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ 

ทุกคน ทุกวัย ขอเพียงเปิดใจ ใฝ่รู้ ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จบ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ ส อง คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ” รวมทั้งได้ผลิตสปอตโฆษณาวิทยุขึ้นจำนวน 

๑๐ เรื่ อ ง โดยจั ด ทำในรู ป แบบที่ เ ป็ น ภาษากลางและภาษาถิ่ น เพื่ อ ให้ เข้ า ถึ ง ใจของประชาชนใน
แต่ละภาคได้อย่างลึกซึ้งขึ้น โดยได้เผยแพร่สปอตโฆษณาทั้งหมดผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ เ
พื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นว่าตนก็สามารถมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาขอเพียง “เปิดใจ”
ขณะเดียวกันยังเปิดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในวงกว้าง ด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นการมี
ส่วนร่วม ดังโครงการ “ประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “การศึกษาไทย” ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปมีสิทธิส่งภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมเข้าร่วมประกวดได้ จึงเป็น
โครงการที่ช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอแนวคิด
ความรู้สึก ประสบการณ์ มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาไทย สื่อผ่านทางภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ทั้งยัง
เป็นการย้ำ ซ้ำ ทวน ให้ประชาชนหันกลับมามองและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งกิจกรรม
นี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมเข้าประกวดรวม ๔๕๙ ภาพ
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 	 มีคำกล่าวว่า “ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดกว่าล้านคำ”
คำกล่าวนี้จริงแท้ เพราะภาพที่ส่งเข้าประกวด ล้วนสะท้อน
มุมมองทาง “การศึกษา” ที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิ
ภาพจิ ต รกรรมที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เป็ น ภาพเด็ ก ตาบอด
กำลังอ่านหนังสือเบลล์ ผู้เขียนใช้ชื่อภาพว่า “ไม่อยู่ในสายตา”
และฝากแนวคิดที่น่าประทับใจยิ่งว่า “ถ้าการศึกษาคือโอกาส
ผู้ ด้ อ ยโอกาส ควรได้ รั บ การศึ ก ษา” ภาพจิ ต รกรรมที่ ไ ด้
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ ชื่ อ ภาพ “กำแพงความฝั น สี เ ทา”
สะท้อนแนวคิดว่า “ความไม่เท่าเทียมกันทางฐานะและสังคม
ได้สร้างกำแพงสีเทาที่ปิดกั้นความฝัน จินตนาการ และโอกาส
ทางการศึกษาของเด็ก” หรือภาพอื่นๆ เช่น “ดินแดนการศึกษา
ของคุณยายหนอนหนังสือ” สะท้อนถึงโอกาสทางการศึกษา
ที่เปิดกว้างให้ทุกคน การศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลา
ของชีวิต ไม่มีใครแก่เกินเรียน ภาพ “พี่สอนน้อง” สะท้อนถึงครอบครัวที่มีส่วนสำคัญในการให้การศึกษา แสดง
ให้เห็นถึงความอบอุ่นในครอบครัว ภาพ “บ้าน – ชุมชน – ชีวิต” สะท้อนการเรียนรู้ที่เริ่มหล่อหลอมจากบ้าน
และชุมชน เป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน หรือในทางตรงกันข้ามภาพ “ใช่คับพ่อ ดีคับ
แม่” สะท้อนมุมมองที่ว่าการศึกษาอาจเป็นเพียงค่านิยมของเศรษฐีบางกลุ่ม ลูกอาจต้องเรียนตามสิ่งที่พ่อแม่
กำหนด โดยไม่ได้เรียนตามที่ตนเองชอบ เป็นต้น มุมมองเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ และแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว
ประชาชนเห็ น ความสำคั ญ เข้ า ใจและรู้ ปั ญ หาของการศึ ก ษา ขอเพี ย งมี เวที ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ แ สดงออกเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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“ประกวดภาพถ่ายและจิตรกรรม”

โลกกว้างไกล การศึกษาไทยต้องก้าวให้ทัน สำนักงานฯ
ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ปัจจุบันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
สื่อออนไลน์ สื่อที่เข้าถึงประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นที่
นิยม ด้วยเหตุนี้สำนักงานฯ จึงให้การสนับสนุนจัดทำเว็บไซต์
“Think is more” ขึ้น โดยเน้นรูปแบบให้ทันสมัย น่าสนใจ เป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น เป็นสื่อน้ำดีที่
มีความหลากหลาย
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“วิทยุชุมชน”

เมือ่ “สือ่ ” เป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์
“การสร้ า งเครื อ ข่ า ย” หรื อ การสร้ า ง “พั น ธมิ ต ร” 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่
ประชาชนในวงกว้างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น สำนักงานฯ จึง
เร่งสร้าง “เครือข่าย” ด้วยการร่วมกับคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัด “ประชุม
สัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและผู้ประกอบการ
เคเบิ ล ที วี ” เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา 

การสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชนจัด ๔ ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ส่วนเคเบิลทีวี จัดประชุมผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง ที่กรุงเทพฯ การประชุม
ดั ง กล่ า วมี ผู้ ป ระกอบการวิ ท ยุ ชุ ม ชนและเคเบิ ล ที วี ส นใจเข้ า ร่ ว มประชุ ม เป็ น จำนวนมากถึ ง ๑,๗๘๒ คน 

ผลการประชุมทำให้ทราบถึงความต้องการของสื่อท้องถิ่น และได้ทำเนียบข้อมูลสื่อท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสำคัญ
ในการขยายผลเพิ่มช่องทางเผยแพร่ออกอากาศข่าวสารความเคลื่อนไหว ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่สำนักงานฯ ผลิตขึ้น
สำนักงานฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนางานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องของกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาและนำผลที่ได้มากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องในภาพรวม
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ส ำคั ญ ที่ ไ ด้ จ ากผลการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ๔ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก คื อ 

๑. ยุทธศาสตร์การบูรณาการความร่วมมือ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ๓. ยุทธศาสตร์
การประชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ แ ละส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มไปสู่ ทุ ก ภาคส่ ว น และ ๔. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า ง/
ขยายเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
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“ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง”
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ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพลังสำคัญ
ในการร่วมปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ “คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” อย่างแท้จริง
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ก้าวไปข้างหน้า :  
ปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ

จ

ากเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ตั ว บ่ ง ชี้ และค่ า เป้ า หมายของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ไว้ ๔ เป้าหมาย ได้แก่ ๑. คนไทย
และการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ๒. คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ๓. คนไทยใฝ่ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึก
และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

๔. คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้
ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

88 รายงานประจำปี ๒๕๕๓ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ไปสูเ่ ป้าหมาย ประเด็นสำคัญทีจ่ ะต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ ๑. ดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเร่งดำเนินการ
ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้นด้วยวิธีที่หลากหลาย ๒. พัฒนาคุณภาพของครู โดยการเพิ่ม
คุณภาพของครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น มีวิธีการผลิตครูและจูงใจให้คนมาเป็นครู
พร้อมทั้งสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพและความเข้มแข็งให้สถาบันผลิตครู สร้างครูเพื่อศิษย์ 

โดยประเมินผลการผลิตและพัฒนาครูที่คุณภาพของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาครูในระบบ 

๓. นำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ เช่น สื่อวิทยุโทรทัศน์ โปรแกรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้
ครูมีเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน และควรจะมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ผลิตจากครูต้นแบบ
ซึ่งจะเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ๔. พัฒนาคุณภาพและทักษะด้านการสื่อสาร
โดยเริ่มจากภาษาไทยและเชื่อมโยงไปถึงภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ๕. ดูแลเด็กด้อยโอกาสและการศึกษาทางเลือก โดยเพิ่มระบบการจัดการศึกษาให้มี
ความสมบูรณ์และหลากหลายมากขึ้น
จากประเด็นเร่งด่วนข้างต้น สำนักงานฯ ได้นำยุทธศาสตร์/มาตรการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบจากคณะอนุกรรมการ กนป. ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ค้นหาต้นแบบที่ดี (Best Practice) และยกย่อง ขยายผล และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ ล้มเหลวของการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าในปี ๒๕๕๔ จะเป็นปีแห่งการนำแนวคิดปฏิรูป
การศึกษาฯ สู่การปฏิบัติ โดยจะมีการทดลองนำร่องการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
และจะเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ...
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๐๕
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ :
การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่สากล



การศึกษาวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิก
องค์กรระดับนานาชาติ



การศึกษาและพัฒนานโยบายด้านการจัดการ
ระดับอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์



การจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก
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ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ

ก

	       ารดำเนินงานด้านความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศของสำนักงานฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

		
ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ นั้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการผ่านกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาวิจัย เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ และการให้บริการทางวิชาการระหว่างประเทศแก่องค์กร สถาบันการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ผ่านโครงการการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และระดับทวิภาคี
และการจัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและต่างประเทศด้วย
ในส่วนของการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาระหว่างประเทศเพื่อตอบสนอง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษาได้มีการดำเนินการศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังเช่น
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• การศึ ก ษาวิ จั ย นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิก
องค์ ก รระดั บ นานาชาติ โดยศึ ก ษานโยบาย         

และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน        
๕ สาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน 

ภาษาอั ง กฤษ และหน้ า ที่ พ ลเมื อ งและการส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในด้านการพัฒนาผู้เรียน ครู สถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ และการบริหารจัดการ มาตรการส่งเสริม และปัญหา อุปสรรค ที่มีต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ     
การศึกษาในภาพรวม จากกรณีศึกษาของประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรศึกษาในระดับนานาชาติ หรือได้รับการจัด
อันดับในโครงการของสถาบันการประเมินและการจัดอันดับทางการศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน ๕ สาขาวิชา     
และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทยในเวที ร ะดั บ นานาชาติ และเป็ น แนวทางใน
การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของประเทศไทย

• การศึ ก ษาและพั ฒ นานโยบายด้ า นการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและวิ ท ยาศาสตร์ 


สืบเนื่องจากการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์     
ของโครงการ เสด็จฯ เปิดการประชุม ในการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น ๒ เรื่อง       
คือ เรื่อง ศิลปวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ซึ่งทั้ง ๒ เรื่อง     
ดังกล่าวนำมาสู่การวิจัยเชิงลึก และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฯ โดยใน
ส่วนการจัดการเรียนการสอนศิลปวิทยาศาสตร์ ได้มีการสังเคราะห์ผลการวิจัยและผลการประชุมมาจัดทำ        
ข้ อ เสนอนโยบายการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนศิ ล ปวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบของ           
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คณะกรรมการอุดมศึกษา และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษา เพื่อผลักดันเรื่องนี้สู่การปฏิบัติ      
ต่อไป สำหรับในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ได้มีการสานต่อโครงการ     
โดยจะนำร่องวิจัยปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแนวดังกล่าวใน ๖ สาขาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ทั้งนี้ เพื่อนำปัญหาที่พบระหว่างการวิจัยมาจัดทำเป็นข้อเสนอนโยบายในเรื่องนี้ต่อไป
นอกเหนือจากนี้แล้ว สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจั ด ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ แ ละ
ระดับทวิภาคี เพื่อเปิดโอกาสและสร้างประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้บริหาร นักวิชาการของสำนักงานฯ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เชี่ ย วชาญ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการของสำนั ก งานฯ       

ผ่านกิจกรรมการประชุมสัมมนา การนำเสนอและรับฟังผลงานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) การวิจัย
เชิงนโยบาย (Policy Research) และการชมนิทรรศการการศึกษา
การจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
แห่ ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก
เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็ จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เรื่ อ ง
การศึกษา เพื่อโลกอาชีพ: Education for the
World of Work โดยสำนักงานฯ ร่วมกับองค์กร
ทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศ
และองค์ ก รระหว่ า งประเทศ ในปี ๒๕๕๓ มี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดประชุม ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การศึกษาเพื่อโลกอาชีพ: Education
for the World of Work”
สำนั ก งานฯ ในฐานะเจ้ า ภาพร่ ว มในการจั ด ประชุ ม ได้ ใ ห้    
การสนับสนุนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการของ
สำนักงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการของสำนักงานฯ จำนวน ๑๕๐ คน
และรั บ ผิ ด ชอบการจั ด กิ จ กรรมนำเสนอผลงานทางวิ ช าการใน    
ห้องย่อยที่เป็นผลงานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) ใน
หัวข้อเรื่อง “Human Capital Development” ซึ่งงานวิจัยทั้ง
๑๐ เรื่องนี้ เป็นผลงานส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอในการประชุมสัมมนา
วิจัยการศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓ (The Third Thailand
– Malaysia Joint Educational Research Conference
2011) ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ Research – Driven
Education Reform: Educational Transformation and Human Capital Development       

ซึ่งสำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงานวางแผนและวิจัยการศึกษาของประเทศมาเลเซีย (Educational Planning and
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Research Division-EPRD) จั ด ขึ้ น ตามบั น ทึ ก
ความเข้าใจด้านการศึกษา (MOU) ของกระทรวง
ศึกษาธิการของประเทศไทยและมาเลเซีย ที่ได้มี
ข้ อ ตกลงที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สั ม มนาการวิ จั ย
การศึกษาปีละ ๑ ครั้ง โดยที่ทั้งสองหน่วยงานจะ
สลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยในปี ๒๕๕๑ ได้มีการจัด
ประชุมครั้งแรก (The First Malaysia - Thailand
Joint Educational Research Conference
2008) ในหัวข้อ Research-Driven Education
Reforms : Vision for The Future ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมซัมมิท เมืองสุบงั จายา
รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่สอง (The Second Thailand – Malaysia Joint Educational
Research Conference 2009) ในหัวข้อ Research – Driven Education Reform: Innovation for Quality
Improvement ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ผลที่ได้รับจากการจัดประชุมระดับนานาชาติและการประชุมสัมมนาวิจัยระดับทวิภาคีนี้ นอกเหนือจาก
การสร้างโอกาสการได้รับความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลของบุคลากร
ทางการศึกษาของไทยแล้ว สำนักงานฯ หน่วยงานและบุคลากรที่ได้ร่วมการประชุมสัมมนายังได้รับข้อมูล 

องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนานโยบายรวมถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสริม
บทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาในเวทีโลกเพิ่มยิ่งขึ้น
นอกจากนี้แล้ว สำนักงานฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาไทยในการก้าวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน และการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล จึงได้ดำเนินการจัดการบรรยายพิเศษ
ทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของไทย เพื่อให้เกิดความรู้
และประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การศึกษาวิจัย การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญนักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรและ
ผู้นำการอภิปราย ซึ่งในปี ๒๕๕๓ ได้จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และได้รวบรวมองค์ความรู้ นโยบาย และ
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น
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• การจั ด บรรยายพิ เ ศษทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางการปฎิ รู ป
การศึกษาไทย โดยจัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “การผลิตและพัฒนาครูสำหรับทศวรรษที่ ๒๑”

(A Teacher Education Model for the 21st Century: A Singapore Model) โดยมี Prof. Dr. Lee Sing
Kong คณบดี ส ถาบั น ครุ ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (National Institute of Education – NIE) ประเทศสิ ง คโปร์ 

เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ร่วมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของประเทศไทยเป็นผู้นำการอภิปราย
ในภาพรวมพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการครุศึกษาของสิงค์โปร์เป็นการมองภาพในอนาคตเพื่อนำมากำหนด
แผนและยุทธศาสตร์ในการดึงดูดนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาเรียนครุศึกษาผ่านนโยบายต่างๆ เช่น การรับ
นักศึกษาเข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์จากนักเรียนเรียนดีในโรงเรียนต่างๆ การส่งเสริมวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพ
ที่ได้รับการยกย่องและเชื่อถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาชีพครูและการให้ทุนวิจัย
แก่ครูผู้สอนในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง การมีระบบประกันการมีงานทำ และการกำหนดขั้นเงินเดือนและ
สวัสดิการของครูสูงกว่าวิชาชีพอื่นโดยเฉลี่ย และการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์
ของประเทศญี่ปุ่นในการเข้าร่วมโครงการ TIMSS และ PISA” (Seeing Japanese Schools through the
International Benchmarking) โดย Dr. Ryo Watanabe ที่ปรึกษากระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการอำนวยการโครงการ IEA ได้นำเสนอภาพการจัดการ
ศึกษาของญี่ปุ่นที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนอย่างจริงจัง เช่น การปฏิรูปหลักสูตร การทดสอบระดับชาติ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการประเมิน โดยนำผลการประเมินโดยองค์กรนานาชาติมาใช้ประโยชน์
และมีผู้ดูแลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
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• การจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดย

จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 2015” โดย อธิบดีกรมอาเซียน
(นายวิ ท วั ส ศรี วิ ห ค) และหั ว ข้ อ “ประชาคมอาเซี ย นกั บ อนาคตการศึ ก ษาไทย” โดยรองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนากูล) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งการจัดการ
ศึกษาเพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนควรมีการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระและ
รายละเอียดของกฎบัตรอาเซียน ควรเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยในทุกระดับ ควรสร้างความรู้
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย ๑ ประเทศ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียน และควรมีการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ เพื่อรองรับผลอันเนื่องจากความร่วมมือ
ใน    ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน : ความสัมพันธ์ไทย – ลาว ด้านการศึกษา” โดย บรรณาธิการบริหารนิตยสารผู้จัดการ
๓๖๐ องศา (นายปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์) ซึ่งความสัมพันธ์ของไทยกับลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้านควรใช้นโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลาว และด้วยจุดแข็งของไทยในแง่วิชาการและประสบการณ์
จึงควรใช้การศึกษามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ เช่น 

การให้ทุนการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการ แต่มีข้อพึงระวังคือการสร้างความร่วมมือหรือให้ความ
ช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ควรมีเอกภาพและสอดคล้องกันเพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อน
การจัดบรรยายพิเศษข้างต้นได้มีผู้บริหาร นักการศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ความ
สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและการอภิปรายจากทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้มีความรู้ความ
เข้าใจ ได้เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา และยังเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา เช่น
การศึ ก ษาวิ จั ย การกำหนดแนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น กลไกสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สองและการเตรียมพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยต่อไป
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๐๖
๓๖๕ วัน กับการพัฒนาองค์กร :
พัฒนาศักยภาพ
และองค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนา
อาทิ


การบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์กร



ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



ทบทวนแผนยุทธศาสตร์



จัดการความรู้



เน้นหลักธรรมมาภิบาล
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๓๖๕ วัน

กับการพัฒนาองค์กร

สำ

		
นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สำคั ญ
		
ด้านนโยบายและแผนการศึกษาของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ส่งผลให้สำนักงานฯ ต้องตื่นตัวใน
การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพื่อก้าวให้ทันตามยุคสมัย และในการเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็น
ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
จากภายในและภายนอกประกอบกัน เพื่อประสานไปสู่การทำงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานฯ ดำเนินงานแบบ
ผสมผสานในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้

	
• การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
..ปรับโครงสร้างภายใน

สำนักงานฯ เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีอัตรากำลัง
ของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจำประมาณ ๒๐๐ คน ในการพั ฒ นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับภารกิจอันสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรให้มี
ความยื ด หยุ่ น และทั น สมั ย ต่ อ สถานการณ์ เ พื่ อ การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กับภารกิจดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก ๔ สำนักเดิม ได้แก่ สำนัก
นโยบายและแผนการศึกษา (สนผ.) สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการ
เรียนรู้ (สมร.) สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (สวพ.) สำนักประเมินผล
การจัดการศึกษา (สปศ.) มาเป็น สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค (สม.)
สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สพ.) สำนัก
นโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา (สร.) สำนัก
นโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม (สป.)
ทั้งนี้เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
รวมถึงการพัฒนานโยบายการศึกษาในด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
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ในส่วนของสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษาและสำนัก
อำนวยการก็ยังคงบทบาทและภารกิจเช่นเดิม นอกจากนี้ได้
จัดตั้งศูนย์/กลุ่ม/กอง เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ
ของสำนักหลัก ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์
ประชาสัมพันธ์การศึกษา กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งสำนักงานฯ เริ่มทดลองใช้
โครงสร้างใหม่ในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ เป็ น ต้ น มา ขณะนี้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการติ ด ตามและ
ประเมินผลการทดลองใช้โครงสร้างดังกล่าว

...ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในองค์ ก ร

โดย
ซ่อมแซมอาคารที่มีอายุการใช้งานเกือบ ๕๐ ปี ให้เป็นอาคาร
สำนักงานฯ ในรูปลักษณ์สมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า
และระบบสาธารณู ป โภคที่ ห มดอายุ ก ารใช้ ง านเพื่ อ ความ
ปลอดภัย ปัจจุบันข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ
ทั้งหมดอาศัยพื้นที่ใช้สอยในการปฏิบัติงานร่วมกันในอาคารที่
เหลืออยู่จำนวน ๕ ชั้น และการปรับปรุงคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับปี
แห่งทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา

	
....ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ สำนั ก งานฯ มุ่ ง มั่ น ในการยกระดั บ      

การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การมาตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่ ม ทำความรู้ จั ก และสร้ า งความเข้ า ใจ     
เกี่ ย วกั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ด้ ว ยการจั ด สร้ า ง    
ที ม งาน และส่ ง ที ม งานเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจากสำนั ก งาน
ก.พ.ร. ในช่ ว งสองสามปี ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ พ บกั บ ปั ญ หา       
และอุ ป สรรคในการดำเนิ น งานมากนั ก เนื่ อ งจากเป็ น
ช่ ว งของการเรี ย นรู้ แ ละทำความเข้ า ใจเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐไปพร้อมๆ กับสำนักงาน ก.พ.ร.
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 	 ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเข้ามาใช้ในการ
ประเมินองค์กรอย่างเข้มข้นในรูปแบบของแผนพัฒนาองค์การประจำปีและการประเมินองค์กรด้วยตนเองตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำ ส่งผลให้สำนักงานฯ ต้องปรับทบทวนคณะทำงานเพื่อให้สอดคล้องตามโครงสร้างใหม่รวมทั้งสามารถ
รองรับการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานได้มากขึ้น ขณะนี้สำนักงานฯ
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ฯ ในส่วนของการนำองค์กรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสำนักงานฯ มีการจัดทำ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

	


...ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ ยังมีบางสิ่งที่ต้องมี

การทบทวนและปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และกระบวนการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการจากระดับนโยบายสู่ระดับบุคคลที่ชัดเจน โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการ
ทบทวนโดยเริ่มจากการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับเพิ่มยุทธศาสตร์ที่จำเป็น คือ การเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเร่งเตรียมการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่และ
เตรียมคนให้มีความเชี่ยวชาญในงานเพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก ๕-๑๐ ปี ข้างหน้า
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 	 ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๓ นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓
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 	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานฯÃ¥
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เดียวกัน เพื่อจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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...จัดการความรู้ สำนักงานฯ ได้จัดทำแผนการจั
ดการความรู้และนำแผนสู
่การปฏิบัตµิ เกี×Ó
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การสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัตÓÖÕ
ิการสร้ÕÓ
างระบบการตรวจสอบ
และประเมิ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อยกร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๒
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งการเขียนโครงการวิจัยและ TOR

...เน้นหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้น

...Áo®¨´¦¦¤¤µ£·µ¨

และให้ ค วามสำคั ญ ในการปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ย
Ã
Ã¥
ระบบธรรมาภิบาล โดยจัดทำนโยบายการกำกับ
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ดูแลองค์การที่ดีและนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส
เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ร ะบบการบริ ห ารราชการเป็ น ไป
ª»¤Ä®o¦³µ¦¦·®µ¦¦¦µµ¦Á}Å°
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้
Á·ªµ¤¤´ÉÄ «¦´µÂ¨³ÅÅªoªµÄÄµµ¦
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ
ในการบริ ห ารงานภาครั ฐ ส่ ง ผลให้ ก ระทรวง
´Á¨º°º Ä®o
ศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือกให้ศาสตราจารย์พเิ ศษ
ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นบุคคลที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ประจำปี ๒๕๕๓ และรับโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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...รวบรวมเอกสารที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นับระยะเวลาได้
๕๓ ปี เอกสารการบริหารราชการของสำนักงานฯ ถือว่าเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับนักวิชาการ บุคลากร และ
ผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการของสำนักงานฯ เรื่องการ
วางนโยบายและแผนงานด้านการศึกษา เอกสารดังกล่าวนับเป็นเอกสาร
ที่ ค งคุ ณ ค่ า ควรแก่ ก ารเก็ บ รั ก ษาและอนุ รั ก ษ์ ไว้ เ พื่ อ มิ ใ ห้ สู ญ หายและ
ถูกทำลายไปในที่สุด โดยสำนักงานฯ ได้จัดให้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดส่งเอกสารให้สำนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๓ และจัดทำคู่มือการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่คงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ของสำนักงานฯ

	
...ทำนุบำรุงพระศาสนา กฐินพระราชทาน

ในกฐิ น กาลพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่ อ มให้ ส ำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปทอดถวาย
แ ด่ พ ร ะ ภิ ก ษุ ส ง ฆ์ ที่ จ ำ พ ร ร ษ า ถ้ ว น ไ ต ร ม า ส 

ณ วั ด วรนายกรั งสรรค์เจติบรรพตาราม (เขาดิ น ) 

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานฯ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีอัตรากำลังไม่ถึงสองร้อยคนและไม่มี
สถานศึกษาในสังกัด สามารถรวบรวมทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาได้ทั้งสิ้น ๑,๑๕๐,๙๙๙.๙๙ บาท เพื่อเป็นทุน
บำรุงพระอารามและพระพุทธศาสนาต่อไป ต้องถือว่าความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยความสามัคคีของชาว สกศ.
ทุกคนอย่างแท้จริง

ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสวรรคตของรัชกาลที่ ๕

เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
สำนั ก งานฯ นำโดยศาสตราจารย์ พิ เ ศษธงทอง จั น ทรางศุ
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา จั ด พิ ธี บ วงสรวงสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ พื่ อ
เป็นสวัสดิมงคลในการบูรณะอาคารสำนักงานฯ และถวายเป็น
ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในอภิ ลั ก ขิ ต สมั ย บรรจบ
กาลหนึ่ ง ร้ อ ยปี วั น สวรรคต โดยมี ผู้ บ ริ ห าร อดี ต ผู้ บ ริ ห าร
ข้าราชการและลูกจ้าง สกศ. ร่วมในพิธี
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นอกจากนี้สำนักงานฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือชุด “ปัญจมรัช
และฉัฐราชกับการศึกษา” อันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ กับการศึกษา เพื่อเผยแพร่แก่
สถานศึ ก ษาและสาธารณชนทั่ ว ไป เป็ น เครื่ อ งบู ช าพระ
มหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติในอภิลักขิตกาลครั้งนี้

• การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานฯ จัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยพัฒนากรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศใน ๕ ด้าน คือ ๑) ความครอบคลุม ทั่วถึง และ
เพียงพอ ๒) ความเสมอภาคและเป็นธรรม ๓) คุณภาพการศึกษา เน้นด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ๔) ประสิทธิภาพ
และ ๕) ประสิ ท ธิ ผ ล รวม ๔๙ ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางสำหรั บ การรวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์
และประเมินผล

วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศตามกรอบตัวชี้วัด ๔๙
ตัวชี้วัด ซึ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลแล้วเสร็จโดยใช้โปรแกรม MYSQL (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒)
นำร่องจัดหาเครือข่ายในพื้นที่ ๖ จังหวัด เพื่อจัดทำสารสนเทศระดับจังหวัดตามตัวชี้วัดที่กำหนด ผลผลิตที่
ได้ คือ รายงานการพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นครปฐม อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓)
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 	 วิเคราะห์โอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลราย
บุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและข้อมูลจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติจากสำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบการ
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมาณค่า
อัตราการเข้าเรียนจริง อัตราการเข้าเรียนสุทธิ อัตราการเรียนต่อ และ
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นราย
จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓)
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วิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ต่อยอดจากผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการ
กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาคลังข้อมูลฯ โดยใช้โปรแกรม
Business Intelligent คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักงานฯ ในรูปแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน เช่น CMS, Social network, RSS ฯลฯ พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนโยบาย งานวิจัยทางการ
ศึกษาและสิ่งพิมพ์ของสำนักงานฯ ในรูปแบบดิจิตอลให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการ
สื บ ค้ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง พั ฒ นาช่ อ งทางการสื่ อ สาร องค์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งคนในองค์ ก รด้ ว ยระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการลาอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแจ้งเวียน

	

• การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
....ผู้นำการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานฯ

ได้จัดการฝึกอบรมผู้นำการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ระหว่าง
วันที่ ๑๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์
สำคั ญ คื อ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นนโยบายและแผนให้ มี
ความสามารถสู ง และมี ค วามพร้ อ มในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาทั้ ง ระบบสู่ ก ารปฏิ บั ติ ผู้ เข้ า รั บ การอบรม
มี จ ำนวน ๕๖ คน คั ด สรรจากหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยองค์ ก รหลั ก
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในจำนวนนี้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน
จำนวน ๑๓ คน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๕ คน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ คน สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๓ คน สำนักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ๓ คน และจากสำนั ก งานรั บ รองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ๑ คน นอกจากนี้ ยังมีคณะ
ผู้ บ ริ ห ารจากหน่ ว ยงานด้ า นนโยบายและแผนของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อีก 

๓ คน ซึ่ ง เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า ง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งลงนามโดย
ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ในขณะนั้ น ) กั บ ศาสตราจารย์ ดร.บ่ แ สงคำ วงดารา รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เมื่ อ วั น ที่ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๔๗
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ผลการดำเนินงานการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
และทรัพยากรมนุษย์ เช่น กรณีประเทศไทย ต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่
และจะต้องสามารถระดมงบประมาณหรือทุนทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความเข้ ม แข็ ง และความร่ ว มมื อ ของสมาคมผู้ ป กครองและครู เ ป็ น กำลั ง สำคั ญ ในการพั ฒ นาโรงเรี ย นและ
การสนับสนุนทรัพยากร กรณีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบว่า ประชาชนของเวียดนามแข่งขันที่จะศึกษา
เล่าเรียนในระดับที่สูงสุดทั้งการศึกษาภายในประเทศและการศึกษาต่างประเทศ เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วย
ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

...จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร โดยดำเนินการร่วมกับ

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความจำเป็น
เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำและความสามารถด้านวิชาการเพื่อ
รองรับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการในอีก ๕ ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)

	
๔. การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัด
พลังงานของสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประหยัดพลังงาน โดยเน้นผลผลิตที่ได้รับ
ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ทำการศึกษาค่าระดับของดัชนีการใช้พลังงาน
(EUI) ของหน่วยงานราชการ เพื่อนำมากำหนดเป้ า หมายลดใช้ พ ลั ง งานให้ เ หมาะสมกั บ หน่ ว ยงานราชการ
แต่ละประเภท โดยจัดให้สำนักงานฯ อยู่ในกลุ่มทั่วไปที่ต้องรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
ผ่านทาง www.e-report-energy.go.th รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมในบางรายการ เช่น การให้บริการ กิจกรรม
จำนวนบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ พื้นที่ของอาคารที่มีพื้นที่การให้บริการ ฯลฯ
มาตรการดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานฯ สามารถใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการประหยัดพลังงาน โดยผลผลิตที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลพื้น
ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

1. ไฟฟ้า

๐.๕

2. น้ำมัน

๐.๕

รวม

๑.๐

ขั้นตอนที่ ๑
คณะทำงาน มาตรการ
๐.๕๐๐๐

ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ค่าคะแนน
๓-๕
ที่ได้
ข้อมูล
ข้อมูล
พลังงาน พื้นฐาน

๐.๕๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๑.๕๐๐๐
๐.๒๕๐๐

๕.๐๐๐๐

๑.๕๐๐๐
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๐๗
งบประมาณ
เพื่อการพัฒนาของ สกศ. :
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
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๑๓,๒๑๓,๗๐๐

๑.    สำนักอำนวยการ
๗๙,๘๒๒,๒๐๐
๒.    สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ    

       และมาตรฐานการศึกษา
๓.    สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอด
       ชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
๔.    สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
       การบริหารจัดการและการ
       มีส่วนร่วม
๕.    สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
๖.    สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
๗.    ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา
๘.    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๙.    กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
๑๐.  ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ
๑๑.  ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
รวม
๗๙,๘๒๒,๒๐๐

๔,๙๙๒,๐๐๐

งบลงทุน

๒,๖๐๖,๘๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๓๙๗,๗๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๖,๙๘๑,๗๐๐
๒๖,๖๙๙,๙๐๐ ๔,๙๙๒,๐๐๐

งบดำเนินงาน

งบบุคลากร

สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

๕๘,๐๗๙,๓๐๐

๔๗,๓๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๗๒,๑๘๘,๐๐๐

๔๓,๘๙๘,๐๐๐
๕,๙๐๐,๐๐๐
๑๔,๖๕๖,๘๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๓,๓๙๗,๗๐๐
๒,๕๔๗,๓๐๐
๘,๙๘๑,๗๐๐
๒๔๑,๗๘๑,๔๐๐

๓๓,๙๙๘,๐๐๐
๕,๙๐๐,๐๐๐
๑๒,๐๕๐,๐๐๐

๙,๙๐๐,๐๐๐

๒๙,๔๐๐,๐๐๐
๑๒,๓๘๘,๐๐๐

๒๑,๔๐๐,๐๐๐

๑๐๑,๑๖๗,๙๐๐
๑๘,๔๔๔,๐๐๐

รวม

๑๒,๓๘๘,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๓๔๔,๐๐๐

งบรายจ่ายอื่น
๓,๑๔๐,๐๐๐
๔,๑๐๐,๐๐๐

งบอุดหนุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

t79,822,200
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๐๘
ภาคผนวก


รายนามผู้บริหารและหมายเลขโทรศัพท์



รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



คณะผู้จัดทำ
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รายนามผู้บริหารและหมายเลขโทรศัพท์

ตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล		 โทรศัพท์

เลขาธิการสภาการศึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ๐ ๒๒๔๓ ๗๙๑๓

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล

๐ ๒๒๔๓ ๒๗๗๔

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

๐ ๒๒๔๓ ๒๗๗๒

ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา

นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์

๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๘

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม		
และรักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา

-

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา

นางสาววัฒนา อาทิตย์เที่ยง

๐ ๒๒๔๓ ๗๙๑๗

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางโสภณา ตาแก้ว

๐ ๒๖๖๘ ๗๑๑๕

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 	
และรักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา

นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร

๐ ๒๖๖๘ ๗๙๗๒

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

๐ ๒๒๔๓ ๒๗๗๓

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

นางจินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม

๐ ๒๒๔๓ ๗๙๑๙

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดร.ประภาพรรณ ไชยวงษ์	         -

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ดร.วรัยพร แสงนภาบวร         ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๔๓ : ๒๕๒๑
ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา

ดร.อัมพร พงษ์กังสนานันท์

ผู้อำนวยการกองงานเลขานุการสภาการศึกษา

นายวีระ พลอยครบุรี	 ๐ ๒๒๔๓ ๒๗๗๐

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา

นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
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๐ ๒๖๖๘ ๙๑๘๙
๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๖

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
		

๑.๑ องค์ประกอบ

			

๑) นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

			

๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รองประธานกรรมการ

			

๓) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ

รองประธานกรรมการ

			

๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรรมการ

			

๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

			

๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

			

๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กรรมการ

			

๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการ

			

๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

			
๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
				 และสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

			

กรรมการ

๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

			
๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน
 				 และประเมินคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

			

๑๓) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ

			

๑๔) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

			

๑๕) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการ

			

๑๖) นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

กรรมการ

			

๑๗) นายณรงค์ โชควัฒนา

กรรมการ

			

๑๘) นางทิชา ณ นคร

กรรมการ

			

๑๙) รองศาสตราจารย์นิตยา คชภักดี

กรรมการ

			

๒๐) นายประยงค์ รณรงค์

กรรมการ
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๒๑) ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์

			

๒๒) รองศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ อังสุคะวาทิน กรรมการ

			

๒๓) ผู้ช่วยศาสตรจารย์สืบแสง พรหมบุญ

กรรมการ

			

๒๔) เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

			
๒๕) 	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)

กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๒ อำนาจหน้าที่
			

๑) กำหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

			

๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

			

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องให้ บ รรลุ ผ ลตาม
เป้าหมาย

			

๔) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

			

๕) รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำ
ทุกปี

			

๖) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณา

			

๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

			

๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
๒.๑ องค์ประกอบ
			

๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการ

			

๒) ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ
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๓) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

			

๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

			

๕) ปลัดกระทรวงแรงงาน

กรรมการ

			

๖) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการ

			

๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

			

๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

			

๙) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ

			

๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรรมการ

			

๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ

			
๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 				 และสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

			

กรรมการ

๑๓) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

			
๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน
 				 และประเมินคุณภาพการศึกษา

กรรมการ

			

กรรมการและเลขานุการ

๑๕) เลขาธิการสภาการศึกษา

			
๑๖) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
				 (นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม)
๒.๒ อำนาจหน้าที่
			

๑) อำนวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตามนโยบายและยุทธศาสตร์

			

๒) จัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ กนป. ในการผลักดันและดำเนินการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง รวมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง

			

๓) เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงานรวมทั้ ง
พิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

			

๔) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณา
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๕) ขอยืมตัวและขอใช้บุคคลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามระเบียบนี้
ได้ตามความจำเป็น

			

๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

			

๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือที่ กนป. มอบหมาย

๓. คณะอนุกรรมการ กนป.
๓.๑ คณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ
		

๓.๑.๑ องค์ประกอบ

			

๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

			

๒) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ

ประธานอนุกรรมการ

			

๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

			

๔)	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการ

			

๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

			
๖) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				 ประธานกรรมการคุรุสภา

อนุกรรมการ

			
๗) ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
				 ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

			
๘) ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
				 ราชภัฏแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

			

๙) ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนตรี จุฬาวัฒนทล

อนุกรรมการ

			

๑๐) ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

อนุกรรมการ

			

๑๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

อนุกรรมการ

			

๑๒) รองศาสตราจารย์กำจัด มงคลกุล

อนุกรรมการ

			

๑๓) รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

อนุกรรมการ

			

๑๔) รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก

อนุกรรมการ

			

๑๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

อนุกรรมการ

			

๑๖) นายธนู กุลชล

อนุกรรมการ

			

๑๗) นายนคร ตังคะพิภพ

อนุกรรมการ
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๑๘)	 นางนงราม เศรษฐพานิช

อนุกรรมการ

			

๑๙)	 นายอำพล จินดาวัฒนะ

อนุกรรมการ

			

๒๐)	 เลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๒๑)	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
				 (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)				
			
๒๒)	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
				 (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)				
			
๒๓)	 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
				 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 	
		

๓.๑.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 กำหนดนโยบาย แผนการผลิต การพัฒนาและการใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในเชิงปริมาณและคุณภาพ

			

๒) 	 ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นาระบบการผลิ ต และการพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทาง 

การศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ	 

			

๓) 	 สร้างเครือข่าย ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษาทุกระดับร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และ
องค์กรอื่นที่มีศักยภาพสูง

			

๔) 	 ติดตาม ประเมินผลเพื่อสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งให้สถาบันผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

			

๕) 	 พิ จ ารณาเสนอแนะการผลิ ต พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อ
ดำเนินงาต่อไป

			

๖) 	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ เห็นสมควร

			

๗) 	 ดำเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
มอบหมาย
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๓.๒ คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี
		

๓.๒.๑ องค์ประกอบ

			

๑) ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๒) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๓) เลขาธิการสภาการศึกษา

ประธานอนุกรรมการ

			

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

รองประธานอนุกรรมการ

			
๕) รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองประธานอนุกรรมการ
 				 (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)				
			

๖) เลขาธิการคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

อนุกรรมการ

			

๗) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

			

๘) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการ

 			

๙) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๐) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๑) นายณัฐฬส วังวิญญู

อนุกรรมการ

			

๑๒) นายดล บุนนาค

อนุกรรมการ

			

๑๓) นางทิชา ณ นคร

อนุกรรมการ

			

๑๔) นางสาวนิรมล เมธีสุวกุล

อนุกรรมการ

			

๑๕) นางประภาภัทร นิยม

อนุกรรมการ

			

๑๖) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

อนุกรรมการ

			

๑๗) นายสราวุธ เบญจกุล

อนุกรรมการ

			

๑๘) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

อนุกรรมการ

			

๑๙) นายอมรวิชช์ นาครทรรพ

อนุกรรมการ

			
๒๐) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ
อนุกรรมการและเลขานุการ
				 และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางโสภณา ตาแก้ว)
		
๒๑) เจ้าหน้าทีส่ ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		
อนุกรรมการและผูช้ ว่ เลขานุการ
				 (นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี)					
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๒๒) เจ้าหน้าทีส่ ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		
 				 (นางสาวประวีณา ชะลุย)		

อนุกรรมการแลผูช้ ว่ ยเลขานุการ

๓.๒.๒ อำนาจหน้าที่
			

๑) 	 เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

			

๒) 	 ผลักดัน ขับเคลื่อน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ

			

๓) ติดตามประเมินผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

			

๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านพัฒนาการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีเห็นสมควร

			

๕) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมอบหมาย

๓.๓ คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้
		

๓.๓.๑ องค์ประกอบ

			

๑) 	 รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ

ประธานอนุกรรมการ

			

๒) รองศาสตราจารย์นิตยา คชภักดี 	

รองประธานอนุกรรมการ

			

๓) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมาย 	 อนุกรรมการ

			
๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
				 ที่ได้รับมอบหมาย
			
๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 				 ที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ

			
๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				 ที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ

			

๗) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม

อนุกรรมการ

			

๘) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

อนุกรรมการ

			
๙) ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
				 ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

อนุกรรมการ

			
๑๐) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ
				 และเทคโนโลยี (สสวท.)
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๑๑)	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

อนุกรรมการ

			

๑๒)	 ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์

อนุกรรมการ

			

๑๓)	 ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช

อนุกรรมการ

			

๑๔)	 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

อนุกรรมการ

			

๑๕)	 นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

อนุกรรมการ

			

๑๖)	 นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

อนุกรรมการ

			

๑๗)	 นายชุมพล พรประภา

อนุกรรมการ

			

๑๘)	 นายณรงค์ โชควัฒนา

อนุกรรมการ

			

๑๙)	 นายธงชัย ชิวปรีชา

อนุกรรมการ

			

๒๐)	 นายประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

อนุกรรมการ

			

๒๑)	 นายสมมาต ขุนเศษฐ

อนุกรรมการ

			

๒๒)	 นายอมรวิชช์ นาครทรรพ์

อนุกรรมการ

			
๒๓)	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๒๔)	 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ
				 และมาตรฐานการศึกษา 

	 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางโสภณา ตาแก้ว)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๕)	 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๖)	 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางอรุณศรี ละอองแก้ว)
		

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๓.๓.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
		
ทีส่ องในประเด็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้

			

๒)
		
		

ประสานและให้คำแนะนำ คำปรึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง ในประเด็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
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๓) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง ในประเด็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้

			

๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาคุณภาพ				

และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้เห็นสมควร

			

๕) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมอบหมาย

๓.๔ คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
		

๓.๔.๑ องค์ประกอบ

			

๑) 	 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

			

๒) รองศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน 	 รองประธานอนุกรรมการ

			

๓) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมาย

			
๔) รองเลขาธิการสภาการศึกษา 	
				 (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

			
๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
				 ที่ได้รับมอบหมาย	 
			
๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 				 ที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ

			
๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 				 ที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ

			
๘) เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 	 อนุกรรมการ					
				 และการศึกษาตามอัธยาศัย
			

๙) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อนุกรรมการ

			
๑๐) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
				 ความมั่นคงของมนุษย์

อนุกรรมการ

			
๑๑) ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
				 และการสื่อสาร

อนุกรรมการ

			

๑๒) ศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

อนุกรรมการ

			

๑๓) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

อนุกรรมการ
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๑๔) ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ

อนุกรรมการ

			

๑๕) รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร

อนุกรรมการ

			

๑๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ

อนุกรรมการ

			

๑๗) นายชูศักดิ์ จันทยานนท์

อนุกรรมการ

			

๑๘) นายประยงค์ รณรงค์

อนุกรรมการ

			

๑๙) นายพนม พงษ์ไพบูลย์

อนุกรรมการ

			

๒๐) นายพะโยม ชิณวงศ์

อนุกรรมการ

			

๒๑) นายมานิจ สุขสมจิตร

อนุกรรมการ

			

๒๒) นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์

อนุกรรมการ

			

๒๓) นายวันชัย รุจนวงศ์

อนุกรรมการ

			

๒๔) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี

อนุกรรมการ

			

๒๕) นายสมเดช สีแสง

อนุกรรมการ

			
๒๖) ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๒๗) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้
				 ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
 				 (นางสาววัฒนา อาทิตย์เที่ยง)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๘) เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๙) เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นายรวิช ตาแก้ว)
		

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๓.๔.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
	 ในประเด็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้

			

๒) ประสานและให้คำแนะนำ คำปรึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 

สู่การปฏิบัติ
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๓) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้

			

๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู้เห็นสมควร

			

๕) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมอบหมาย

๓.๕ คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
		

๓.๕.๑ องค์ประกอบ

			

๑) 	 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ประธานอนุกรรมการ

			

๒) นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

รองประธานอนุกรรมการ

			

๓) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ

			
๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 	 อนุกรรมการ 									
				 ที่ได้รับมอบหมาย
			
๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 	
				 ที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ 				

			
๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
				 ที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ

			

๗) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

อนุกรรมการ

			
๘) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 				 กระทรวงมหาดไทย

อนุกรรมการ

			

๙) ผู้แทนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

อนุกรรมการ

			

๑๐) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

			

๑๑) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

			

๑๒) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

อนุกรรมการ

			

๑๓) ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

อนุกรรมการ

			

๑๔) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

อนุกรรมการ

			
			

๑๕) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
๑๖) นายชุมพล พรประภา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑๗) นายดิเรก พรสีมา

อนุกรรมการ

			

๑๘) นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

อนุกรรมการ

			

๑๙) นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

อนุกรรมการ

			

๒๐) นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต

อนุกรรมการ

			

๒๑) นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต

อนุกรรมการ

			

๒๒) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

อนุกรรมการ

			

๒๓) นายอมเรศ ศิลาอ่อน

อนุกรรมการ

			

๒๔) นายอำพล จินดาวัฒนะ

อนุกรรมการ

			
๒๕) รองเลขาธิการสภาการศึกษา 	
 				 (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๒๖)
				
				
 				

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ดร.จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๗) เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสุชาดา ไชยรัตน์)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๘) เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวอุษา ชูชาติ)
	

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๓.๕.๒ อำนาจหน้าที่

			
๑) 	 จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
				 ในประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
			
๒) ประสานและให้คำแนะนำ คำปรึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
				 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
				 การศึกษาสู่การปฏิบัติ
			
๓) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
				 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
				 ในการจัดการศึกษา
			
๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการส่งเสริมการ
				 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเห็นสมควร
			
๕) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมอบหมาย
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๓.๖ คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการจัดทำแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
		

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)

		

๓.๖.๑ องค์ประกอบ

			
๑) 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 	
ประธานอนุกรรมการ
 				 (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์)				
			

๒) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ

รองประธานอนุกรรมการ

			

๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 	

อนุกรรมการ

			
๔) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
				 และสังคมแห่งชาติ

อนุกรรมการ

			

๕) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อนุกรรมการ

			

๖) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการ

			

๗) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

			

๘) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุกรรมการ

			
๙) เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
				 และการศึกษาตามอัธยาศัย

อนุกรรมการ

			
๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
				 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อนุกรรมการ

			

อนุกรรมการ

๑๑) ผู้แทนกระทรวงการคลัง

			
๑๒) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ
 				 และเทคโนโลยี (สสวท.)
			

๑๓) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

อนุกรรมการ

			

๑๔) ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์

อนุกรรมการ

			

๑๕) นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

อนุกรรมการ

			

๑๖) นายอาทิตย์ อุไรรัตน์

อนุกรรมการ

			

๑๗) เลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๑๘) รองเลขาธิการสภาการศึกษา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  				 (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)				
			
๑๙) รองเลขาธิการสภาการศึกษา 	
				 (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๒๐) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค 	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม)
			
๒๑) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
				 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
		

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๖.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 จัดทำแผนงบประมาณเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)

			

๒) เสนอแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอของบประมาณ

			
๓) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ กนป. จัดทำแผนงบประมาณ
				 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) เห็นสมควร
			

๔) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมอบหมาย

๔. คณะกรรมการสภาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓)
		

๑.

			
๒.

ประธาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการโดยตำแหน่ง ( ๑๖ คน)

		 	

๒.๑ 	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

			

๒.๒ 	 ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

			

๒.๓ 	 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

		 	

๒.๔ 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

			

๒.๕ ปลัดกระทรวงแรงงาน

		 	

๒.๖ 	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

		 	

๒.๗ 	 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		 	

๒.๘ 	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

		 	

๒.๙ 	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

		 	

๒.๑๐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

			

๒.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

		 	

๒.๑๒ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๒.๑๓ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

		 	

๒.๑๔ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

		 	

๒.๑๕ เลขาธิการคุรุสภา

		 	

๒.๑๖ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

		

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรต่างๆ (๑๑ คน)

๓.

			

๓.๑ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน

	 	 		 ๓.๑.๑ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
	 			 ๓.๑.๒ นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์
			

๓.๒ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 			 ๓.๒.๑ นายนุชากร มาศฉมาดล
	 			 ๓.๒.๒ นายนภดล ทองนพเก้า
			

๓.๓ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

	 	 		 ๓.๓.๑ นายอำนาจ กุสลานันท์
	 	 		 ๓.๓.๒ รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
			

๓.๔ กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์

	 	 		 ๓.๔.๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
	 	 		 ๓.๔.๒ พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก)
			

๓.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

		 		 ๓.๕.๑ รองศาสตราจารย์อิสมาแอ อาลี
			

๓.๖ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น

		 	 	 ๓.๖.๑ ศาสนาจารย์มาโนช แจ้งมุข
		 		 ๓.๖.๒ นายสุเทพ สุริยาอมฤทธิ์
		

๔.

			

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๑ 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ

 				 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
			

๔.๒ 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ 			

 				 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๔.๓ 	 ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 			

 				 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา
			

๔.๔ 	 รองศาสตราจารย์ชนะ กสิภาร์

				 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา
			

๔.๕ 	 นายเจต ประภามนตรีพงศ์			

 				 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเอกชน
			

๔.๖ 	 นายอำพล จินดาวัฒนะ 				

 				 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเฉพาะทาง
			

๔.๗ 	 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 		

 				 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ
			

๔.๘ 	 นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ 	

 				 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
			

๔.๙    รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 		

 			         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
			

๔.๑๐  นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ 				

 			         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
			

๔.๑๑  นายพนม พงษ์ไพบูลย์

 			         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา
			

๔.๑๒  	ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ 			

 			         	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม
			

๔.๑๓  	นายสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ 			

 			         	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญา
			

๔.๑๔ 	 รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร 		

				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและแผน

๔.๑๕ 	 นายอมรวิชช์ นาครทรรพ 			

 				

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
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๔.๑๖ 	 รองศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์		

 				
			

๔.๑๗ 	 ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ 		

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๔.๒๗ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ 			

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

๔.๒๖ 	 ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 		

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง

๔.๒๕ 	 นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ 			

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม

๔.๒๔ 	 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 		

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม

๔.๒๓ 	 นายประพล วิระพรสวรรค์ 			

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์

๔.๒๒ 	 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 		

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒๑ 	 ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 		

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร

๔.๒๐ 	 นายประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ 			 

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔.๑๙ 	 นายมานิจ สุขสมจิตร 				

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน และงบประมาณ

๔.๑๘ 	 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 			

 				
			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ

๔.๒๘ 	 นายอมเรศ ศิลาอ่อน 	

 				

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการ
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๔.๒๙ 	 นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 			

 				
			

๔.๓๐ 	 นายไพฑูรย์ จัยสิน 				

				
		

๕.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี

กรรมการและเลขานุการ

			
๕.๑ 	 เลขาธิการสภาการศึกษา
				
กรรมการและเลขานุการสภาการศึกษา
			
๕.๒
				

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสุธาสินี วัชรบูล)
ผู้ช่วยเลขานุการสภากากรศึกษา

๕. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
๕.๑ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา
 	

๕.๑.๑ องค์ประกอบ

			

๑) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

ที่ปรึกษา

			

๒) ศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก วรเดช จันทรศร 	

ที่ปรึกษา

			

๓) เลขาธิการสภาการศึกษา

ที่ปรึกษา

			

๔) รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร 	

ประธาน

			

๕) นายอำพล จินดาวัฒนะ 	

รองประธาน

			

๖) รองเลขาธิการสภาการศึกษา

รองประธาน

			
๗) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการ

			
๘) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ อนุกรรมการ
				 และสังคมแห่งชาติ 	
			

๙) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

			

๑๐) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๑) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๒) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ

			

๑๓) รองศาสตราจารย์ชนะ กสิภาร์ 	
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อนุกรรมการ

			

๑๔) นายชุมพล พรประภา 	

อนุกรรมการ

			

๑๕) ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 	

อนุกรรมการ

			

๑๖) นายนิพนธ์ สุรพงศ์รักเจริญ

อนุกรรมการ

			

๑๗) นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

อนุกรรมการ

			

๑๘) นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์

อนุกรรมการ

			

๑๙) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ 	

อนุกรรมการ

			
๒๐) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม)
			
๒๑) เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค 	
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๒) เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล)	 
		
		

๕.๑.๒ อำนาจหน้าที่

			
๑) 	 พิ จ ารณาเสนอความเห็ น หรื อ ให้ ค ำแนะนำเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานโยบาย แผน และ
				 ยุทธศาสตร์การศึกษา รวมทั้งการนำนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
			

๒) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย

			

๓) มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			
	

๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

๕.๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา
๕.๒.๑ องค์ประกอบ
			

๑) นายรุ่ง แก้วแดง

ที่ปรึกษา

			

๒) เลขาธิการสภาการศึกษา

ที่ปรึกษา

			

๓) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

ประธาน

			

๔) นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ

รองประธาน
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๕) รองเลขาธิการสภาการศึกษา

รองประธาน

			

๖) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ

			

๗) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 	

อนุกรรมการ

			
๘) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ อนุกรรมการ
				 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	
			

๙) ผู้แทนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

อนุกรรมการ

			

๑๐) นายดิเรก พรสีมา

อนุกรรมการ

			

๑๑) รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร

อนุกรรมการ

			

๑๒) นายนคร ตังคะพิภพ 	

อนุกรรมการ

			

๑๓) นายนุชากร มาศฉมาดล

อนุกรรมการ

			

๑๔) นายไพฑูรย์ จัยสิน

อนุกรรมการ

			

๑๕) รองศาสตราจารย์สนานจิตร สุคนธทรัพย์

อนุกรรมการ

			

๑๖) รองศาสตราจารย์อุทัย บุญประเสริฐ

อนุกรรมการ

			
๑๗)
				
				
				

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
อนุกรรมการและเลขานุการ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ดร.จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม)			

			
๑๘)
				
				
				

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๑๙)
				
				
				
		

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางจันทิมา พงษ์สมาน)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๕.๒.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 พิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ด้านการ
กระจายอำนาจการศึกษา รวมทั้งการนำนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

			

๒) 	 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย
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๓) 	 มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			

๔)	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

	
๕.๓ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
		

๕.๓.๑ องค์ประกอบ

			

๑) ศาสตราจารย์บุญเสริม วีสกุล

ที่ปรึกษา

			

๒) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชัย ฤชุพันธุ์

ที่ปรึกษา

			

๓) เลขาธิการสภาการศึกษา

ที่ปรึกษา

			

๔) ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์

ประธาน

			

๕) นายกิตติ ลิ่มสกุล

รองประธาน

			

๖) รองเลขาธิการสภาการศึกษา

รองประธาน

			

๗) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

			

๘) นายกฤษฎา อุทยานิน

อนุกรรมการ

			

๙) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

อนุกรรมการ

			

๑๐) นายเจต ประภามนตรีพงศ์

อนุกรรมการ

			

๑๑) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

อนุกรรมการ

			

๑๒) นางนงราม เศรษฐพานิช

อนุกรรมการ

			

๑๓) นายนภดล ทองนพเก้า

อนุกรรมการ

			

๑๔) นายรังสรรค์ มณีเล็ก

อนุกรรมการ

			

๑๕) นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์

อนุกรรมการ

			

๑๖) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

อนุกรรมการ

			

๑๗) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

อนุกรรมการ

			
๑๘)
				
				
				

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ดร.จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม)

อนุกรรมการ
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๑๙)
				
				
				

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นายชาญ ตันติธรรมถาวร)

			
๒๐)
				
				
				

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ 	
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล)	 	 	

		

อนุกรรมการและเลขานุการ

๕.๓.๒ อำนาจหน้าที่

			
๑) 	 พิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูป
				 ระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา รวมทั้งการนำนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์สู่
				 การปฏิบัติ
			

๒) 	 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย

			

๓) 	 มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			

๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

๕.๔ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
		

๕.๔.๑ องค์ประกอบ

			

๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย 	

ที่ปรึกษา

			

๒) นายวิชัย ตันศิริ

ที่ปรึกษา

			

๓) นางสายสุรี จุติกุล

ที่ปรึกษา

			

๔) เลขาธิการสภาการศึกษา

ที่ปรึกษา

			

๕) นายอมรวิชช์ นาครทรรพ

ประธาน

			

๖) รองเลขาธิการสภาการศึกษา 	

รองประธาน

			
๗) ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
				 ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

อนุกรรมการ

			
๘) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการ

			

อนุกรรมการ

๙) นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
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๑๐) นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

อนุกรรมการ

			

๑๑) นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ

อนุกรรมการ

			

๑๒) ศาสตราจารย์นงลักษณ์ วิรัชชัย

อนุกรรมการ

			

๑๓) นายประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

อนุกรรมการ

			

๑๔) นายประพล วิระพรสวรรค์

อนุกรรมการ

			

๑๕) รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

อนุกรรมการ

			

๑๖) นางสาวมยุรี จารุปาณ

อนุกรรมการ

			

๑๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ 	

อนุกรรมการ

			

๑๘) ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ

อนุกรรมการ

			

๑๙) นางสิริพร บุญญานันต์

อนุกรรมการ

			
๒๐) 	 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านพัฒนา
				 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางโสภณา ตาแก้ว) 	

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๒๑)
				
				
				

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี) 	

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๒)
				
				
				
		

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางอรุณศรี ละอองแก้ว)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๕.๔.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 พิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบาย
แผน และยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการนำ
นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

 			

๒) 	 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย

 			

๓) 	 มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

 			

๔) 	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
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๕.๕ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านวิจัย ติดตาม และประเมินผล
๕.๕.๑ องค์ประกอบ
			

๑) นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ที่ปรึกษา

			

๒) ศาสตราจารย์บุญเสริม วีสกุล

ที่ปรึกษา

			

๓) ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย

ที่ปรึกษา

			

๔) เลขาธิการสภาการศึกษา

ที่ปรึกษา

			

๕) นายพนม พงษ์ไพบูลย์

ประธาน

			

๖) ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์

รองประธาน

			

๗) รองเลขาธิการสภาการศึกษา

รองประธาน

			
๘) ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการ

			

๙) นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่

อนุกรรมการ

			

๑๐) ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

อนุกรรมการ

			

๑๑) รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

อนุกรรมการ

			

๑๒) ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์

อนุกรรมการ

			

๑๓) นายยรรยงค์ คำบรรลือ

อนุกรรมการ

			

๑๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ

อนุกรรมการ

			

๑๕) ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช

อนุกรรมการ

			

๑๖) นายอำนาจ กุสลานันท์

อนุกรรมการ

			

๑๗) นายอำพล จินดาวัฒนะ

อนุกรรมการ

			
๑๘) ผู้อำนวยการกองงานเลขานุการสภาการศึกษา
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นายวีระ พลอยครบุรี)

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๑๙)
 				
				
				

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางกมลทิพย์ เมฆพุก)
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๒๐)
				
				
				
		
		

หัวหน้ากลุ่มการประชุมสภาการศึกษา 	
กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นายกวิน เสือสกุล)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๕.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 พิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการ
ศึกษา

			

๒) 	 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย

			

๓) 	 มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			

๔)

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

	
๕.๖ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา
		

๕.๖.๑ องค์ประกอบ

			

๑) เลขาธิการสภาการศึกษา

ที่ปรึกษา

			

๒) รองเลขาธิการสภาการศึกษา 	

ที่ปรึกษา

			

๓) รองศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 	

ประธาน

			

๔) ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์

รองประธาน

			

๕) รองเลขาธิการสภาการศึกษา

รองประธาน

			

๖) นายคมสันต์ โพธิ์คง

อนุกรรมการ

			

๗) รองศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง

อนุกรรมการ

			

๘) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

อนุกรรมการ

			

๙) นายนภดล ทองนพเก้า

อนุกรรมการ

			

๑๐) นายมนัส แจ่มเวหา 	

อนุกรรมการ

			

๑๑) นายมานิจ สุขสมจิตร 	

อนุกรรมการ

			

๑๒) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 	

อนุกรรมการ

			

๑๓) นายพิษณุ ตุลสุข

อนุกรรมการ

			

๑๔) นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ

อนุกรรมการ
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๑๕) นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ 	

อนุกรรมการ

			

๑๖) นายโอภาส เขียววิชัย

อนุกรรมการ

			

๑๗) ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด

อนุกรรมการ

			
๑๘) ผู้อำนวยการสำนักนิติการ
				 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

			
๑๙) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี)

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๒๐) เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นายสวัสดิ์ ภู่ทอง)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๑) เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวณัฐิกา นิตยาพร)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๕.๖.๒ อำนาจหน้าที่

			
๑) 	 พิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการ
				 ศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยและพัฒนากฎหมายการศึกษา
			

๒) 	 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย

			

๓) 	 มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			

๔) 	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

	
๕.๗ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
		

๕.๗.๑ องค์ประกอบ

			

๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย

ที่ปรึกษา

			

๒) ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี

ที่ปรึกษา

			

๓) ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน

ที่ปรึกษา

			

๔) เลขาธิการสภาการศึกษา

ที่ปรึกษา

			

๕) นายอมเรศ ศิลาอ่อน

ประธาน

			

๖) ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

รองประธาน
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๗) รองเลขาธิการสภาการศึกษา

รองประธาน

			

๘) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

			

๙) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ

			

๑๐) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๑) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

			
๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
อนุกรรมการ
				 และบุคลากรทางการศึกษา		
			

๑๓) เลขาธิการคุรุสภา

อนุกรรมการ

			
๑๔) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 	
				 สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

อนุกรรมการ

			
๑๕) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา 	
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการ

			
๑๖) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
				 ทางการศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๗) นายชุมพล พรประภา

อนุกรรมการ

			

๑๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร

อนุกรรมการ

			

๑๙) รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร

อนุกรรมการ

			

๒๐) ศาสตราจารย์ปรัชญา เวสารัชช์

อนุกรรมการ

			

๒๑) รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

อนุกรรมการ

			

๒๒) ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์

อนุกรรมการ

			

๒๓) นางสาวมยุรี จารุปาณ

อนุกรรมการ

			

๒๔) ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ

อนุกรรมการ

			

๒๕) ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

อนุกรรมการ

			

๒๖) 	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

อนุกรรมการ

			

๒๗) นางสิริพร บุญญานันต์

อนุกรรมการ

			
๒๘)
				
				
				

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางโสภณา ตาแก้ว)

อนุกรรมการและเลขานุการ
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๒๙)
				
				
				

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) 	

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๓๐) เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ
				 และมาตรฐานการศึกษา
`			 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวสุรางค์ วีรกิจพานิชย์)
		 ๕.๗.๒ อำนาจหน้าที่

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ										

			
๑) 	 พิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูป
				 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการนำนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ
			

๒) 	 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย	 

			

๓) 	 มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			

๔) 	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

๕.๘ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
		 ๕.๘.๑ องค์ประกอบ
			

๑) ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๒) ศาตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 	

ประธาน

			

๓) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ 	

รองประธาน

			
๔) รองเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)

รองประธาน

			

๕) นายประพล วิระพรสวรรค์

อนุกรรมการ

			

๖) รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

อนุกรรมการ

			

๗) รองศาสตราจารย์มนต์ชัย เทียนทอง

อนุกรรมการ

			

๘) นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ

อนุกรรมการ

			
๙) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
				 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อนุกรรมการ
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๑๐) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
				 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

			
๑๑)
				
			 	
				

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาววัฒนา อาทิตย์เที่ยง)

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๑๒)
				
				
				

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นายถวัลย์ มาศจรัศ)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๑๓)
				
				
				
		

เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาวพุฒิสาร์ อัคคะพู)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๒.๘.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 พิ จ ารณาเสนอความเห็ น หรื อ ให้ ค ำแนะนำเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานโยบาย แผน และ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง การนำเสนอนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

			

๒) 	 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย

			

๓) 	 มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			

๔) 	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

	
๕.๙ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
		

๕.๙.๑ องค์ประกอบ

			

๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๒) นายสุเมธ ตันติเวชกุล

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๓) ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ประธาน

			

๔) นายเขมทัต สุคนธสิงห์

อนุกรรมการ

			

๕) รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร

อนุกรรมการ
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๖) ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

อนุกรรมการ

			

๗) นายพนม พงษ์ไพบูลย์

อนุกรรมการ

			

๘) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

อนุกรรมการ

			

๙) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

อนุกรรมการ

			

๑๐) ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

อนุกรรมการ

			

๑๑) ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์

อนุกรรมการ

			

๑๒) นายอมรวิชช์ นาครทรรพ

อนุกรรมการ

			

๑๓) นายอำพล จินดาวัฒนะ

อนุกรรมการ

			

๑๔) ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการ

			

๑๕) ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๖) ประธานกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๗) เลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๑๘) รองเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๑๙) รองเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
	

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๕.๙.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อคณะ
อนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๘ คณะ

			

๒) 	 เสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในภาพรวมต่อสภาการศึกษา และ
คณะรัฐมนตรี

			

๓) 	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			

๔) 	 ดำเนินการอื่นตามที่ประธานสภาการศึกษามอบหมาย
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๕.๑๐ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก
๕.๑๐.๑ องค์ประกอบ
			

๑) นายอมเรศ ศิลาอ่อน

ที่ปรึกษา

			

๒) นายมีชัย วีระไวทยะ

ที่ปรึกษา

			

๓) นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา

			

๔) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา

			
๕) เลขาธิการสภาการศึกษา
				 (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ประธานอนุกรรมการ

			

รองประธานอนุกรรมการ

๖) นายอำพล จินดาวัฒนะ

			
๗) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
				 หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

			
๘) ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
				 ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

			
๙) ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อนุกรรมการ
				 หรือผู้แทน
			

๑๐) นายกสมาคมบ้านเรียนไทย

อนุกรรมการ

			
๑๑) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา 	
				 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๒) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

			

๑๓) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ

			

๑๔) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๕) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๖) นางประภาภัทร นิยม

อนุกรรมการ

			

๑๗) นายพูนธนา มุสิกบุญเลิศ

อนุกรรมการ

			

๑๘) นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์

อนุกรรมการ

			

๑๙) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

อนุกรรมการ

			

๒๐) นางศิริพรรณ ชุมนุม

อนุกรรมการ
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๒๑) นายศีลวัต ศุษิลวรณ์

อนุกรรมการ

			

๒๒) รองศาสตราจารย์สมชาย จันทร์ชาวนา

อนุกรรมการ

			

๒๓) นายสันติ ทิสยากร

อนุกรรมการ

			

๒๔) นายสุรพล ธรรมร่มดี

อนุกรรมการ

			
๒๕)
				
				
				

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ดร.จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม)

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๒๖) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นางสุชาดา ไชยรัตน์)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๒๗) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 (นายดุสิต ทองสลวย)
	

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

		

๕.๑๐.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑) 	 พิจารณาเสนอนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดศูนย์การเรียนตาม
มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

			

๒) 	 ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำนโยบาย
และแผนสู่การปฏิบัติ

			

๓) 	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาทางเลือก
เช่น การพัฒนาหลักสูตร การวัดประเมินผล การเทียบโอน การเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพื่อให้การศึกษาทางเลือกดำเนินไปอย่างครบวงจร ทัดเทียมในระดับสากล
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ฯลฯ

	
๕.๑๑ คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการวางแผนการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนตามความ
		
ต้องการของประเทศ
		

๕.๑๑.๑ องค์ประกอบ

			

๑) 	 นายอมเรศ ศิลาอ่อน

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๒) 	 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๓) 	 เลขาธิการสภาการศึกษา

อนุกรรมการที่ปรึกษา
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๔) 	 ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 	

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๕) 	 นายชุมพล พรประภา

อนุกรรมการที่ปรึกษา

			

๖) 	 นายดุสิต นนทะนาคร

ประธานอนุกรรมการ

			

๗) 	 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รองประธานอนุกรรมการ

			

๘) 	 ประธานสมาคมธนาคารไทย

อนุกรรมการ

			

๙) 	 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อนุกรรมการ

			

๑๐) 	 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุกรรมการ

			

๑๒) 	 ปลัดกระทรวงแรงงาน

อนุกรรมการ

			

๑๓) 	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อนุกรรมการ

			

๑๔) 	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อนุกรรมการ

			
๑๕) 	 นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อนุกรรมการ
 				 แห่งประเทศไทย		
			
๑๖) 	 นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
อนุกรรมการ
 				 แห่งประเทศไทย		
			
๑๗) 	 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
 				 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

อนุกรรมการ

			

๑๘) 	 ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

อนุกรรมการ

			

๑๙) 	 ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

อนุกรรมการ

			

๒๐) 	 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อนุกรรมการ

			

๒๑) ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

			
๒๒) 	 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
อนุกรรมการ
 				 ซอฟต์แวร์แห่งชาติ		
			
๒๓) 	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
อนุกรรมการ
 				 และเครื่องประดับแห่งชาติ		
			

๒๔) 	 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

			
๒๕) ประธานสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
				 แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๒๖) 	 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
				 แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

			

๒๗) 	 นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

อนุกรรมการ

			

๒๘) 	 นายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

อนุกรรมการ

			

๒๙) 	 นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

อนุกรรมการ

			

๓๐) 	 นายกสมาคมยางพาราไทย

อนุกรรมการ

			

๓๑) 	 นางสุวรรณี คำมั่น

อนุกรรมการ					

			
			

๓๒) 	 นางศิริพรรณ ชุมนุม
๓๓) 	 รองศาสตราจารย์กิตติ ลิ่มสกุล

อนุกรรมการ					
อนุกรรมการ

			

๓๔) 	 รองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

อนุกรรมการ

			

๓๕) 	 นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ

อนุกรรมการ

			
๓๖) 	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา
 				 (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)

อนุกรรมการและเลขานุการ

			
๓๗) 	 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
 				 (นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

			
๓๘) 	 เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สกศ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
				 (นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์)
			
๓๙) 	 เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สกศ.		 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 				 (นางพรพิมล เมธิรานันท์)
			
๔๐) 	 เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สกศ.		 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 				 (นางสาวดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย)
		
		

๕.๑๑.๒ อำนาจหน้าที่

			

๑. 	 ศึกษาวิจัยและประมาณการความต้องการกำลังคนในสาขาต่าง ๆ ของประเทศ

			

๒. 	 วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

			

๓. 	 กำหนดกลไกการปรับกระบวนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และพัฒนา
กำลังคน

			

๔. 	 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร

			

๕. 	 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษาหรือประธานสภาการศึกษามอบหมาย
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ที่ปรึกษา
เรียบเรียงโดย
บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ	
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะผู้จัดทำ
(นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)
คณะทำงานประสานและรวบรวมข้อมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางอรุนศรี ละอองแก้ว					

(ดร.สุภาพร โกเฮงกุล)
นางสาวศรีประทุม ด่านผดุงธรรม
รวิช ตาแก้ว	

พิจารณา ศิริชานนท์
กวิน เสือสกุล	

รุจิรา สุนทรีรัตน์
กาญจนา หงษ์รัตน์	

ทัศนวลัย เนียมบุปผา

ถวัลย์ มาศจรัส	

รุจิรา สุนทรีรัตน์

นางสาวอุษา ชูชาติ
นายเฉลิมชมน์ แน่นหนา
นางพิจารณา ศิริชานนท์	

นางสาวทวีพร บุญวานิช
นายรวิช ตาแก้ว	

นายกวิน เสือสกุล
นางรุจิรา สุนทรีรัตน์	

นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล
นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร	

นางสาวกาญจนา หงษ์รัตน์
นางสาวทัศนวลัย เนียมบุปผา
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