
 

 

         

 

       

 

กมธ. การศกึษา วุฒิสภา พจิารณาการลงพื้นท่ีติดตามการเปิดเรียน  
การร่วมจัดสมัมนาการผลิตและการพัฒนาครู รวมถึงมีก าหนดการเดนิทางไปศึกษาดงูานและการจัดเสวนาเกี่ยวกับ

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 
 
 
 
 

  
 

เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 พิจารณาการลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า ด้วยบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ มาตรา ๑๒๙ ประกอบกับหน้าที่และอ านาจของ กมธ. ศึกษา ตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ก าหนดให้พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา  
การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติ ดังนั้น กมธ. ศึกษา จึงได้มีมติให้ลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมและติดตามการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านการให้ความปลอดภัยต่อนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่สอดคล้องกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) อีกท้ังยังเป็นการ
รับทราบปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และรวบรวมความเห็นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภา
พิจารณาส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น 

ในการนี้ กมธ. ศึกษา จึงได้แบ่งพ้ืนทีต่ิดตามการเปิดเรียนในชว่งสถานการณ์ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ (๑) นายตวง  อันทะไชย 
และรองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  ลงพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (๒) นายออน  กาจกระโทก ลงพ้ืนที่ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (๓) นายศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ลงพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๔) นายทรงเดช  
เสมอค า ลงพ้ืนที่ในภาคเหนือตอนล่าง (๕) พลเอก ประสาท  สุขเกษตร นายเฉลา  พวงมาลัย และนายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน ลงพ้ืนที่
ในภาคกลาง (๖) นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา และนายชาญวิทย์  ผลชีวิน ลงพ้ืนที่ในภาคตะวันออก และเมื่อรวบรวมความเห็น
และข้อเสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน าเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือเร่งรัดและใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาการเปิดเรียน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อไป 

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙ 
E-Mail : edu.senateth@gmail.com 
https://bit.ly/2lU4U6t 
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 ภาพ – ข่าว โดย ปรียานุช – ธิดา 

 พิจารณาการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลิตและการพัฒนาครู” และมอบหมาย
บุคคลเข้าร่วมการสัมมนา 

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า ด้วย กมธ. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
ก าหนดจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลิตและการพัฒนาครู” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิต
และพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับประเทศไทย จึงได้เรียนเชิญ กมธ. ศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด 
การสัมมนาและขอให้พิจารณามอบหมาย กมธ. และบุคคลที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะ กมธ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๘ คน เข้าร่วม
การสัมมนาดังกล่าว เพ่ือให้การสัมมนารับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ นั้น 

ในการนี้ กมธ. ศึกษา ได้มีมติให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร ไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ ์
นายดิเรก  พรสีมา ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ นายศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ ศาสตราจารย์สมพงษ์  
จิตระดับ นายองค์กร  อมรสิรินันท์ รองศาสตราจารย์สมคิด  สร้อยน้ า ฯลฯ มาร่วมน าเสนอความคิดเห็นและแสดงผลงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการพัฒนาครูตามวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น เพ่ือเร่งก าหนดแนวทางการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพครู
และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง 
ยังเป็นการยกระดับการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของประเทศสืบไป 

 
 พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๓) 

นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า ตามที่ 
กมธ. ศึกษา ได้มีมติให้จัด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....” (เสวนา ๔ ภูมิภาค) เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนทั้ง ๔ ภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล 
แลกเปลี่ยนความเห็น ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการ
และแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและสรุปประเด็นสาระส าคัญ และยกร่างจัดท าแนวทาง

ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา 
ได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา และภาคตะวันตก  
ณ จังหวัดราชบุรี นั้น  

ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้จัด “การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๓)” ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญ กมธ. ศึกษา คณะอนุกรรมาธิการ และคณะท างานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนาตามวันและเวลาดังกล่าวโดยแจ้งความประสงค์ผ่านฝ่ายเลขานุการฯ 

 
                                              


