
 
 
 
 
 
 

 
 
       กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณาแนวทางการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคต 
และติดตามการด าเนินงานคณะอนุกรรมาธิการและคณะท างาน 

 
 
 

   
 
 
 
เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย 

ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  พิจารณาแนวทางการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคต 

ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา กล่าวว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ
จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่ อสั งคมและกิ จกรรมนันทนาการวุ ฒิ สภา ซ่ึงมี 
นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษา กมธ. การศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการ ได้หยิบยกประเด็น
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุรี พิจารณาศึกษาเนื่องจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน คณะกรรมการฯ  
จึงเล็งเห็นว่าควรมีการพิจารณาศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อน าไปสู่การวางมาตรการในการป้องกันความ

เสียหายให้กับสังคม การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกวัยผ่านหลักสูตรการเรียนรู้หรือการอบรมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
แก่ตนเอง ตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงเบื้องต้นจะ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ กมธ. การศึกษา และสื่อมวลชน ในการจัดเสวนาสรุปบทเรียนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดลพบุรี โดยที่ประชุม กมธ. การศึกษา เห็นพ้องรูปแบบการด าเนินการดังกล่าวและเห็นว่า การศึกษาและถอดบทเรียนจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงต่อสังคมเพราะจะท าให้ประชาชนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถ
ลดพฤติกรรมความก้าวร้าวอันเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องลงได้ ทั้งนี้ การศึกษาเป็นกลไกส าคัญส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะการน าหลัก
วิถีพุทธมากล่อมเกลาและปลูกฝังให้เป็นคนที่มีจิตใจดีงามเป็นคนดี มีความละลายและเกรงกลัวต่อบาป ไม่ประพฤติผิดต่อศีลธรรม  

  พิจารณาติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะท างาน 
           ๑. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
และจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแนวทางและความคืบหน้า 
การปรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยเชิญผู้แทน 
จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมประชุม ซ่ึงได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ 
การปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ ๔ ภูมิภาค เพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขันตอนการด าเนินการประเทศ มีการแสดงความเห็นว่า เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องชัดเจนสามารถ
วัดผลได้จริง ซ่ึงการปฏิรูปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ คือ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การปรับ
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการจะด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะต่อ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมการติดตามฯ 
(ตสร.) และส านักงานสภาพัฒนาการฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ที่ประชุม กมธ การศึกษาเห็นว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการอิสระคณะหนึ่งเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานและมีร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นล าดับแรก
เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญและกฎหมายแม่บทที่ใช้ในก าหนดแนวทางการด าเนินการในส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป 

ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๑๒ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ 
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๒. คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ จังหวัดราชบุรี พบว่า โรงเรียนบ้านห้วยหมู
เป็นสถานศึกษาที่ดูแลกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กออทิสติกโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมชนนีพันปีหลวงซ่ึงน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในการจัดการศึกษาเน้นสร้างคุณลักษณะ ๓ ประการ 
คือ มีจินตนาการ มีความยืดหยุ่น และมีวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ โรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาด้านงบประมาณส าหรับใช้บริหารจัดการเนื่องจาก
โรงเรียนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนทั้งหมด มีเพียงเงินอุดหนุนเท่านั้นที่ได้รับจากภาครัฐในการด าเนินงาน ซ่ึงเห็นว่า ควรผลักดัน 
ให้โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลและสารถจัดหารายได้ด้วยตนเองได้ต่อไป 

๓. คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา รศ.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาประเด็นส าคัญเพื่อจัดท ารายงานการพิจารณา
ศึกษา ประกอบด้วย (๑) แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซ่ึงรายละเอียดดังกล่าวจะน าเข้าสู่กระบวนการยกร่างรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ 
เรื่อง “การวิเคราะห์ประเด็นการจัดการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา” (๒) 
พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ประเด็นการจัดการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่มี

ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา” (๓) พิจารณาร่างกรอบแนวทางในการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัด การศึกษาโดยบูรณาการ
เรียนรู้กับการท างาน (WIL) ส าหรับอาชีวศึกษาโดยเน้นรูปแบบทวิภาคี (๔) พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัด การเรียนการสอนระบบบูรณาการตามแนวศาสตร์พระราชา และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ซ่ึงที่ประชุม กมธ. การศึกษาได้ให้ข้อสังเกตต่อประเด็นการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีว่า คณะอนุกรรมาธิการควรน ารูปแบบ
การจัดการศึกษาของภาคเอกชน อาทิ บุญถาวรก่อสร้าง และ SCG ที่ผลิตบุคลากรตอบสนองความต้องการของตนเองมาศึกษาและวิเคราะห์
เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาของภาครัฐให้สอดรับความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔. คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 
นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะอนุ
กรรมาธิการได้พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อ
การศึกษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี โดยข้อมูลดังกล่าวจะน าเข้าสู่การยกร่างรายงานการพิจารณาศึกษาต่อไป 
และได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยน าข้อมูลทั้งในส่วนที่คณะท างาน
ด าเนินการไว้ และข้อมูลที่ได้จากการเสวนารับฟังความเห็น ณ จังหวัดราชบุรี มาพิจารณาและเห็นควรน าเสนอรายละเอียดส่วนนี้ต่อคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนก าหนดการ
เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อน าข้อมูล 
มาจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อ กมธ. การศึกษาต่อไป 

๕. คณะท างานเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน 
กรรมาธิการ ในฐานะคณะท างาน กล่าวว่า คณะท างาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ตั้งแต่มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๔ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นส าคัญ เช่น (๑) มาตรา ๖ แก้ไขปรับปรุงถ้อยค า
เล็กน้อยเพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น (๒) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ และมาตรา ๘ โดยน ามารวมเข้าด้วยกัน
เนื่องจากเห็นว่ามีสาระส าคัญสอดคล้องกัน (๓) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ (๕) โดยวางหลักเพิ่มเติมว่า การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาของรัฐต้องอยู่บนพื้นฐานในการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย 

นอกจากนี้ ในส่วนของการรับฟังความเห็นจากการจัดเสวนา ณ จังหวัดราชบุรี ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราส าคัญ เช่น มาตรา ๑๑  
ได้ปรับเปลี่ยนให้รัฐจัดให้มีเงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนให้เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ มาตรา ๑๕ ได้ปรับเปลี่ยนให้
สถานศึกษาเอกชนมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีอากร และมาตรา ๓๙ เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน เป็นต้น 
 

                                                          ภาพ – ข่าว โดย เบญญา – วิชชยา 


