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กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
 ติดตามการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการคณะต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  โดยมี นายปรีชา  
บัววิรัตน์เลิศ  รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

  พิจารณาความก้าวหน้าการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  และ      
ร่างพระราชบัญญัติด้านการศึกษาที่ตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ           
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะ            
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ       
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาความก้าวหน้าการขับเคลื่ อนร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติด้านการศึกษาที่ตราขึ้นตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม 

อาทิ เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนสรุปและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ 
โดยคณะท างานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีบางประเด็นความคิดเห็น
จากผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้องไม่ เห็นด้วยกับบทบัญญั ติ ในร่างพระราชบัญญั ติดั งกล่าว อาทิ                
การปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งจาก “ผู้อ านวยการสถานศึกษา” เป็น “ครูใหญ่” และ “รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา” เป็น “ผู้ช่วยครูใหญ่” และการก าหนดให้ใช้ “ใบรับรองความเป็น

ครู” แทน “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ประเด็นที่ไม่ต้องการให้คุรุสภาและส านักงาน สกสค. รวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน 
รายละเอียดการประเมินคุณภาพภายนอกที่ยังไม่มีความชัดเจน เป็นต้น ส่วนร่างพระราชบัญญัติด้านการศึกษาที่ตราขึ้น        
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกามีฉบับเดียว คือ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญั ติด้านการศึกษา        
เป็นอย่างไร จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป  

  พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ      

การอาชีวศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาและจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาใน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
๑) เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นการจัดการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  
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๒) เรื่อง การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) ส าหรับอาชีวศึกษา โดยเน้นรูปแบบทวิภาคี  

๓) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมาธิการทุกท่านน าร่างรายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะทั้ง ๓ ประเด็นข้างต้นกลับไปพิจารณารายละเอียดส่วนต่าง ๆ ให้
รอบคอบ หากพบประเด็นตกหล่นหรือไม่ชัดเจน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมเติมหรือ
แก้ไขข้อมูลได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป และเตรียมพร้อมน าเสนอรายงาน
การพิจารณาศึกษาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยด่วน 

 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
นายเฉลา พวงมาลัย กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
โดยเป็นการพิจารณาเรียงตามรายมาตรา ตั้งแต่มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๐๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยผลการพิจารณาสรุปผลได้ ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ดังกล่าว  
ไม่มีการแก้ไข จ านวน ๗๑ มาตรา มีมาตราที่เพ่ิมขึ้นใหม่ จ านวน ๓ มาตรา และมาตราที่มี      
การปรับปรุงแก้ไข จ านวนทั้งสิ้น ๓๒ มาตรา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก      
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาโดยคณะท างานเพ่ือพิจารณาศึกษา     
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนั้น จึงควรให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการนัดพิเศษเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับอีกครั้ง            
เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้หลักการในมาตราต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 พิจารณาเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID–19) 
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้พิจารณาเกี่ยวกับการบริหาร การจัด 
การศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID–19) ที่ เหมาะสมกับสังคมไทย      
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้เสนอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วน ว่าด้วย
การบริหาร การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID–19) ที่เหมาะสม
กับสังคมไทย เนื่องจากการจัดการศึกษาเอกชนมีประเด็นรายละเอียดที่แตกต่างจากการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ในระบบ ซึ่งขณะนี้คณะท างานได้ระดมและรวบรวมความคิดเห็น
และข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งยกร่างรายงานการพิจารณาศึกษาในส่วนของบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๓ 
ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการสังเคราะห์เนื้อหาให้มีความกระชับอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งจัดท าเนื้อหาในส่วนบทที่ ๔ ต่อไป โดยที่
คณะอนุกรรมาธิการจะเร่งด าเนินการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาในโอกาสต่อไป 
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