สกศ.
กับการพัฒนาการศึกษาไทย

จัดพิมพเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 46 ป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
14 กุมภาพันธ 2545

คํานํา
วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 ถือไดวา เปนวันสําคัญอีกวัน
หนึ่ ง ในประวั ติ ศ าสตร ก ารศึ ก ษาไทย ด ว ยเป น วั น ที่ รั ฐ บาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดประกาศจัดตั้งสภามหาวิทยาลัยแหงชาติ
ขึ้นเปน “สภาการศึกษาแหงชาติ” อยางเปนทางการ ใหทําหนาที่
กําหนดทิศทางการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยใหพรอมที่จะ
เปนกําลังสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
จากความหวังและความปรารถนาสูงสุดของผูนํารัฐบาลที่ได
“จัดใหสภาการศึกษาแหงชาติเปนสภายิ่งใหญ” เพื่อรับผิดชอบ
สรางสรรคคนในชาติ สภาการศึกษาแหงชาติในอดีตหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) ในปจจุบัน ไดปฏิบัติ
ภารกิจสําคัญในการวางรากฐานการศึกษาของชาติ อันเปนปจจัย
พื้นฐานที่จําเปนอยางยิ่งยวดตอการพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง
เกือบหาทศวรรษ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาแห ง ชาติ นั บ ตั้ ง แต ก ารจั ด ตั้ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แห ง
ชาติใน พ.ศ. 2499 สํานักงานฯ จึงไดจดั พิมพหนังสือ “สกศ.
กั บการพัฒนาการศึกษาไทย” ขึ้น เพื่อเปนการบันทึกประวัติ
และผลงานสํ าคั ญ ที่ แ สดงถึ ง บทบาทและภาระหน า ที่ ข อง

สกศ. ในฐานะองคกรหลักที่มีอิสระในการกําหนดนโยบายและแผน
การศึกษาของชาติ โดยสอดคลองกับบริบทและความตองการของ
สังคมไทย และยึดมั่นอยูบนความถูกตองเที่ยงตรงตามหลักวิชาการ
สํานักงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือ “สกศ. กับการ
พัฒนาการศึกษาไทย” นี้ จะเปนแหลงขอมูลซึง่ เปนประจักษพยาน
ในความมุง มัน่ ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยทีผ่ า นมาเกือบ 5 ทศวรรษ
ในอันที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในชาติและสรางสรรคสังคมไทย
ใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดไป

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
14 กุมภาพันธ 2545

สารบัญ
หนา
คํานํา
กําเนิดและพัฒนาการของสกศ.
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กําเนิดและพัฒนาการของ สกศ.
จากสภามหาวิทยาลัยแหงชาติถึงสภาการศึกษาแหงชาติ
สกศ. หรือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีจดุ เริม่
ตนและพัฒนาการมาจาก สภามหาวิทยาลัยแหงชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตสิ ภามหาวิทยาลัยแหงชาติ พ.ศ. 2499 เมือ่ วันที่ 11
มกราคม พ.ศ. 2499 ในรัฐบาลซึง่ มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน
นายกรั ฐ มนตรี โดยมี ค วามมุ  ง หวั ง ที่ จ ะพั ฒ นามหาวิทยาลัยใหเปน
สถาบันผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพชั้น
สูง เพือ่ เปนมันสมองและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ในขณะนั้น สภามหาวิทยาลัยแหงชาติ มีฐานะเทียบเทากรม
บริหารงานโดยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแหงชาติ ซึง่ ขึน้ ตรงตอนายก
รัฐมนตรี มีกรรมการทัง้ หมด 24 คน ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง
12 คน และกรรมการผูท รงคุณวุฒิ 12 คน มีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน
หลังจากมีการปฏิวัติในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต หัวหนาคณะปฏิวตั ติ ระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการ
ศึกษาของชาติ ซึง่ เปนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบาย
ใหมีการปรับปรุงมหาวิทยาลัยที่มีอยูในขณะนั้นใหกาวหนาทัดเทียม
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มหาวิทยาลัยในตางประเทศ และมีศักยภาพที่จะผลิตกําลังคนระดับสูง
ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติขน้ึ
นอกจากมีนโยบายปรับปรุงมหาวิทยาลัยแลว จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ยังมีนโยบายปรับปรุงการศึกษาของชาติใหมมี าตรฐานทีส่ งู ขึน้
ในทุกระดับ จึงไดจดั ตัง้ “คณะกรรมการปรับปรุงแผนการศึกษา” ขึน้ มา
คณะหนึง่ ประกอบดวยทีป่ รึกษาจํานวน 3 คน กรรมการ 9 คน โดยมี
หลวงวิจิตรวาทการ เปนประธาน
ในปพ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เห็นวาการพัฒนา
ประเทศใหประสบความสํ าเร็จ มีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานา
อารยประเทศนัน้ จําเปนทีจ่ ะตองพัฒนาคนดวยการใหการศึกษา และ
ปรับปรุงระบบการศึกษาของชาติเสียใหมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุก
ระดับเปนสําคัญ
เพื่ อ เป น การกํ าหนดทิ ศทางใหมของการจัดการศึกษาที่จะให
ประชาชนไดรบั การศึกษาอยางทัว่ ถึง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จึงไดจดั
ตั้ง “สภาการศึกษาแหงชาติ” ขึ้น โดยไดออกพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 (ประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502) ใหโอนอํานาจหนาทีข่ อง
สภามหาวิ ท ยาลั ยมารวมไว ใ นสภาการศึกษาแหงชาติ ที่ต้ังขึ้นใหม
จากนั้น ไดยกเลิกพระราชบัญญัตสิ ภามหาวิทยาลัยแหงชาติ พ.ศ. 2499
พร อ มกั บ ตราพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2502
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(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2502) ขึน้ เพือ่
ทําหนาทีส่ ําคัญ 8 ประการ ไดแก
1) พิจารณาปรับปรุงวางแผนและโครงการการศึกษาแหงชาติ
ใหเหมาะสมแกกาลสมัย และใหสอดคลองกับแผนการเศรษฐกิจและ
การปกครอง
2) พิจารณาปญหาตาง ๆ ทางการศึกษาและเสนอวิธกี ารแกไข
3) พิจารณารายงานการศึกษา และวิจยั ผลงานประจําป
4) พิจารณาโครงการหาทุนบํารุงการศึกษา และเสนอแนะ
รัฐบาลเพือ่ ใหไดมาซึง่ ทุนการศึกษาระดับตาง ๆ ตามความจําเปน
5) พิจารณางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยตาง ๆ
6) พิจารณาการจัดตัง้ ยุบ รวม และเลิกลมมหาวิทยาลัย
7) อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกลมคณะหรือแผนก
วิชาในมหาวิทยาลัย
8) พิจารณาและใหความเห็นชอบการวางหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย
สภาการศึกษาแหงชาติ เปนความหวังและเปนความปรารถนา
อั นยิ่งใหญของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่จะใหสภาแหงนี้ทําหนาที่
กําหนดทิศทางการศึกษาของชาติ เพือ่ พัฒนาคนใหพรอมทีจ่ ะเปนกําลัง
สําคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ดวยเหตุนี้ สภาการศึกษาแหง
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ชาติ จึงเปนการทํางานที่ประสานพลังรวมกันเปนหนึง่ เดียวของนักการ
ศึกษา ผูท รงคุณวุฒิ ผูบ ริหาร และผูน ําประเทศ ทีจ่ ะชวยกันพัฒนาคนใน
ชาติไปสูเ ปาหมายทีก่ าหนดไว
ํ
ดวยบทบาทหนาที่ซึ่งมีความสําคัญตออนาคตของชาติที่จะกอ
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางเปนรูปธรรม การทํางานของสภาการศึกษา
แหงชาติ จึงประกอบไปดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธาน รองนายก
รัฐมนตรี เปนรองประธาน อธิการบดีของมหาวิทยาลัยทุกแหง ผูอํานวย
การสํานักงบประมาณ เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ เปนกรรมการ
โดยตําแหนง มีกรรมการอืน่ ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง โดยอยูใน
ตําแหนงคราวละ 2 ป มีทป่ี รึกษา จํานวน 5 คน ไดแก รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดใหมคี ณะกรรมการบริหารสภาการ
ศึกษาแหงชาติ อีก 9 คน ประกอบดวย เลขาธิการสภาการศึกษาแหง
ชาติ และบุคคลอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน 9 คน เปน
กรรมการ มีอํานาจและหนาทีต่ ามที่สภาการศึกษาแหงชาติมอบหมาย
ในการเปดการประชุมสภาการศึกษาแหงชาติครั้งแรก เมือ่ วันที่ 8
กันยายน พ.ศ. 2502 นัน้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะประธานสภาการศึกษาแหงชาติ ไดกลาวปราศรัยทีส่ ะทอนใหเห็น

5

ถึงความมุงมั่นในการใหความสําคัญแกการศึกษาของชาติ และความ
คาดหวั ง ที่ จ ะใหส ภาการศึ ก ษาแห ง ชาติทํ าหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
สรางสรรคคนในชาติไวอยางนาสนใจ ดังขอความตอนหนึ่ง ดังนี้
“เปนความปตยิ นิ ดีอยางสูงของขาพเจาอีกวาระหนึง่ ที่
ไดเปดประชุมสภาการศึกษาแหงชาติ ภาพทีเ่ ราแลเห็นในการ
ประชุมครัง้ นี้ เปนทีพ่ สิ จู นอนั แนชดั วา ขาพเจาใหความสําคัญ
แกการศึกษามากเพียงใด ขาพเจาไดจัดใหสภาการศึกษา
แหงชาติเปนสภายิ่งใหญ ซึ่งถาลองนับจํานวนสมาชิกแหงนี้
ก็จะไดพบประธาน รองประธาน และรัฐมนตรีเปนทีป่ รึกษารวม
8 คน กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 4 แหงพระ
ราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ 67 คน คณะกรรมการ
บริหาร 9 คน รวมตัวเลขตามรายการ 90 คน มีซ้ากั
ํ น 1 คน คือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนทั้งที่ปรึกษาและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร จึงเปนจํานวนทีแ่ ทจริง 89 คน
มากกวาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติทต่ี ง้ั มาแลว จึงตองนับ
วาสภาการศึกษาแหงชาติเปนสภาทีย่ งิ่ ใหญมาก เพราะมี
ความรั บ ผิ ด ชอบยิ่ ง ใหญ เ กี่ ย วกั บ การสร า งสรรค ช นใน
ชาติใหดีย่ิงขึ้นไป
และความยิ่งใหญของสภานี้ ไมเฉพาะในปริมาณเทานัน้
ในทางคุณภาพก็ยง่ิ ใหญเชนเดียวกัน เพราะสภาการศึกษา
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แหงชาติประกอบดวยผูรู ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ตาง ๆ ขาพเจาลองนับดูวทิ ยฐานะของสมาชิกสภานีไ้ ดพบผู
สําเร็จการศึกษาถึงขัน้ ดุษฎีบณ
ั ฑิต หรือดอกเตอรดีกรีถึง 27 คน
และขั้นมหาบัณฑิตหรือมาสเตอรดีกรี 19 คน นับวาตูว ชิ าอัน
ใหญหลวงของชาติไดถกู ยกเขามาวางอยูท ป่ี ระชุมนี”้
การเพิ่มบทบาทของสกศ. ในป 2512
ในปพ.ศ. 2510 การพัฒนาประเทศทําใหเกิดการพัฒนาดานการ
ศึกษาตามไปดวย ในชวงระยะเวลาดังกลาว ประเทศไทยไดเริม่ มีการ
เตรียมการที่จะจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนขึ้น ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่
คณะกรรมการสภาการศึกษาแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา พระราช
บัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2502 เนนเฉพาะการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเทานั้น มิไดครอบคลุมถึงการศึกษาทุกระดับ จึงไดนําเสนอ
เรื่องพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2512 ตอคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุม เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยขอแกไข
สาระในพระราชบัญญัตสิ ภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2502 ใหขยาย
ขอบเขตการดํ าเนินงานใหครอบคลุมถึงงานในหนาที่ตามรางพระราช
บัญญัติวิทยาลัยเอกชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย และหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใหบริการศูนยประสานงาน
และการวิจยั ทางการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการ
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พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2512 สงผลให
สภาการศึกษาแหงชาติขยายขอบเขตความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอีก
หลายประการ ที่โดดเดนเปนพิเศษ ก็คือ เนนในเรื่องการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา
การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยและการสงเสริมการดํ าเนินงาน
ของวิทยาลัยเอกชน
จากสภาการศึกษาถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ :
สมองของชาติดานการศึกษา
ในป พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติไดจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
และสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวทําใหมกี ารกําหนดหนาทีแ่ ละการแบงสวนราชการกันใหม สภา
การศึกษาแหงชาติ เปลี่ยนมาเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ มีหนาทีส่ าคั
ํ ญในงานดานนโยบายและแผนการศึกษาทุกระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดมีการปรับเปลี่ยน
บทบาทอีกครัง้ หนึง่ ในป พ.ศ. 2521 เมือ่ ไดมกี ารประกาศใชพระราช
บัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2521 ขึน้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2521
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีหนาที่ในการ
เสนอแนะนโยบายการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการ
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ศึกษาแหงชาติ การวิเคราะหวิจัยและประเมินผลทางศึกษา การ
กําหนดมาตรฐานและการประสานงานการศึกษา นอกจากนี้ ยังได
เปลี่ยนแปลงองคประกอบจากที่มีกรรมการของสภาการศึกษาแหงชาติ
70 คน และคณะกรรมการบริหาร 10 คน มาเปน “คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ” คณะเดียวเพียง 17 คน และจากทีเ่ คยมีนายก
รั ฐมนตรี เป น ประธานก็ ไ ด เ ปลี่ ย นเปนใหรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายก
รัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคณะกรรมการศึกษาแหงชาติไดมี
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงครัง้ นีไ้ ดมกี าร
ปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบของคณะกรรมการใหมประกอบดวย นายก
รั ฐ มนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายก
รั ฐ มนตรี ม อบหมายเป น รองประธาน รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง
ศึ ก ษาธิการ รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดสํ านักนายก
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงบ
ประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ โดยแตงตัง้ จากผูท รงคุณวุฒจิ ากภาคเอกชนอยางนอย 5 คน
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เปนกรรมการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปน
กรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ซึง่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติมอบหมาย เปน
ผูช ว ยเลขานุการ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สภาการศึกษาแหงชาติในอดีต หรือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในปจจุบนั เปนหนวยงานที่
มีบทบาทชัดเจนในการจัดทํานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ซึ่ง
เปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติมาอยางยาวนาน
รั ฐ บาลทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ได ม อบหมายใหสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ ทําหนาทีด่ งั กลาวเพือ่ นําพาการศึกษาของชาติใหกา วสู
ศตวรรษใหมในการจัดการศึกษาของประเทศไทยบนพื้นฐานของผูมี
ปญญาไทย เพื่อกาวสูความเปนสากลดวยศักยภาพที่ถึงพรอมในทุกๆ
ดาน
ดวยบทบาทที่มีความสําคัญยิ่งตออนาคตของชาติเชนนี้ คณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติจึงประกอบไปดวย ผูท รงคุณวุฒแิ ละผูท รง
ภู มิ ป  ญ ญาสู ง ยิ่ ง ของชาติ ใ นหลากหลายสาขาที่ ม าร ว มเป น คณะ
กรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประโยชนสูงสุดแกแผนดิน ผูทรง
คุณวุฒิ และผูทรงภูมิปญญาทุกคน จึงเปรียบเสมือนสมองของชาติ
สมดังเจตนารมณของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูริเริ่มกอตั้งสภาการ
ศึกษาแหงชาติ ซึ่งหวังและตัง้ ใจใหเปนสภาทีม่ คี วามสําคัญยิง่ ใหญ ทัง้
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ในดานปริมาณและคุณภาพในการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษา
ของชาติ อันเปนรากฐานสําคัญยิง่ ในการพัฒนาประเทศ
จากอดีตจนถึงปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติใหสอดคลองกับ
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง
ทุกยุคทุกสมัยมาเปนเวลาเกือบ 5 ทศวรรษ
เปน 5 ทศวรรษทีก่ อ ใหเกิดการตัง้ ตนอนาคตใหมแกประเทศไทย
ใหมคี วามเจริญกาวหนามาตามลําดับ
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ทศวรรษที่ 1 :
วางแผนการศึกษาเพื่อสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในชวงทศวรรษแรก สภาการศึกษาแหงชาติมีบทบาทหนาทีต่ าม
พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2502 ในการวางแผนและ
โครงการการศึกษาแหงชาติที่ครอบคลุมระดับการศึกษาตาง ๆ นอกจาก
นี้ ยังคงมีหนาทีเ่ กีย่ วกับกิจการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึง่ มีผลงานที่
สําคัญ ๆ สรุปไดดังนี้
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503
ในปพ.ศ. 2503 สภาการศึกษาแหงชาติไดรับมอบหมายจาก
คณะรั ฐ มนตรี ใ หดํ าเนินการรางแผนการศึกษาแหงชาติตอจากคณะ
กรรมการปรับปรุงแผนการศึกษา ทีม่ หี ลวงวิจติ รวาทการ เปนประธาน ซึง่
ไดดาเนิ
ํ นการเสร็จสิน้ ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2503 โดย สภาการศึกษาแหง
ชาติไดลงมติรบั หลักการของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2503 เมื่อวัน
ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2503 หลังจากนัน้ จึงไดนําเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณานําขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2503 โดยไดมพี ระบรมราช
โองการประกาศใหใชแผนการศึกษาแหงชาติ ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2504 ซึง่ นับเปนแผนการศึกษาฉบับแรกทีใ่ ชคาว
ํ า “แหงชาติ”
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ในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 นอกจากจะมี
การแตงตั้งคณะกรรมการรางแผนอยางเปนทางการและมีหลักการแลว
สภาการศึกษาแหงชาติไดมกี ารวางแนวทางปรับปรุงการศึกษาไวอยางมี
ระบบ โดยมีโครงการประชุมสัมมนาและอบรมหลายโครงการ กอนการ
ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 สภาการศึกษาแหงชาติ
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวนโยบายดานการศึกษาไววา “รัฐมี
ความมุงหมายใหพลเมืองทุกคนไดรับการศึกษาตามควรแกเอกัตภาพ”
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพราะแผนนี้กําหนดใหเปนหนาทีข่ อง
รัฐที่จะตองหาทางสนับสนุนบุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหไดเรียนสูงสุด
ตามควรแกสติปญญาความสามารถ สําหรับการจัดการศึกษาก็ไดกลับ
มาเนน “ใหพลเมืองทุกคนไดรบั การศึกษา” เพราะรัฐบาลใหความสําคัญ
ดานการศึกษาอยางมาก และตองการขยายการศึกษาภาคบังคับ 7 ป
ใหทว่ั ถึงโดยเร็ว
นอกจากนี้ สภาการศึกษาแหงชาติยังมุง มัน่ ขยายการศึกษาภาค
บังคับเปน 7 ป แตมิไดบังคับทุกทองที่ และพยายามขยายการศึกษา
ด า นอาชีวศึกษาใหกวางขวางเพื่อสนองตอบความตองการกํ าลังคน
ระดับกลางสายอาชีพเพือ่ พัฒนาประเทศ สนับสนุนใหผมู คี วามสามารถ
ไดเรียนตอในระดับสูง รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะหใหแกผูดอยโอกาสตาง ๆ ดวย
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แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 1
ในชวงทีม่ แี ผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 นัน้ สภาการ
ศึกษาแหงชาติมีบทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) โดยครัง้ นัน้ ยังเรียกวา โครงการการ
ศึกษา พ.ศ. 2504-2509
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 1 สภาการศึกษาแหง
ชาติมีบทบาทสําคัญยิ่งในการวางนโยบายและแผนการศึกษาที่สาคั
ํ ญๆ
ดังนี้
1) ใหเยาวชนของชาติไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
และจัดการศึกษาภาคบังคับใหทั่วถึงและใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
2) ขยายและปรับปรุงการศึกษาระดับกลางทั้งสายสามัญ
ศึกษาและอาชีวศึกษาใหเขมแข็ง และเปนพืน้ ฐานทีม่ น่ั คงของการศึกษา
ชั้นสูงตอไป
3) ผลิตครูอาจารยใหเพียงพอแกความตองการ เพือ่ เปนการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
4) สงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยขยายการศึกษา
ระดับนี้ไปยังสวนภูมิภาค เพื่อใหสามารถผลิตนักศึกษาใหเพียงพอกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เนื่ อ งจากในระยะแรกของแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ
ฉบับที่ 1 นั้น ยังขาดการประสานสัมพันธระหวางแผนพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและแผนพัฒนาการศึกษา หลังจากที่สภาการศึกษาแหงชาติ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 1 แลว จึงไดมกี ารนําแผน
ดังกลาวไปผนวกรวมเปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ
ฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2507 – 2509) ทําใหการจัดการศึกษามีสวน
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสอดคลองกับความตองการดาน
กําลังคนมากขึน้
การปรับปรุงและการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
หลังจากที่มีการจัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติแลว ไดมีการโอน
มหาวิทยาลัยทัง้ 5 แหงในขณะนัน้ ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยออกพระ
ราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยแพทยศาสตร และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2502 และตอมาไดมพี ระราชบัญญัตจิ ดั
ระเบี ย บราชการสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2506 กํ าหนดให
มหาวิทยาลัยทัง้ 5 แหงเปนทบวงการเมืองมีฐานะเปนกรม และเปลี่ยน
ชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเปนมหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากนี้ สภาการศึกษาแหงชาติยั ง มี บ ทบาทในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในสวนภูมภิ าค ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะใหการ
ศึกษาขัน้ อุดมศึกษากระจายไปอยูใ นสวนภูมภิ าค สภาการศึกษาแหง
ชาติจึ ง ได ดํ าเนิ น การจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในส ว นภู มิ ภ าคขึ้ น ได แ ก
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

และมหาวิทยาลัย

โ ค ร ง ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า กํ า ลั ง ค นแ ล ะ ก า รศึ ก ษ า ระ ดั บ
มหาวิทยาลัย
เพื่อสนองความตองการดานกําลังคนในการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จึงไดมกี ารจัดทํารายงานการศึกษาเรือ่ งการ
ประเมินผลความตองการกําลังคน เสนอใหมกี ารวางแผนการศึกษาเพือ่
ความตองการกําลังคน และมีการทําสัญญารวมกันระหวางองคการ เอ.ไอ.ดี
ประเทศสหรัฐอเมริกา สํานักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ านั ก งานสภาการศึ ก ษาแห ง ชาติ และ
มหาวิทยาลัยมิชแิ กนเสตท
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สืบเนื่องจากความจํ าเปนที่จะตองปรับปรุงและรวมมือจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐมนตรีจึงไดอนุมัติใหดาเนิ
ํ นโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 โดยมีหลักการ
สําคัญคือ
1) ปรับปรุงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใหทดั เทียมกับ
มาตรฐานสากล
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2) วางโครงการ 10 ป เพือ่ ผลิตอาจารยมหาวิทยาลัยถึงระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก โดยให ม หาวิ ท ยาลั ย ในประเทศร ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีสัญญาดําเนินงานรวมกัน
3) ตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินงานตาม
โครงการนี้ และประสานงานโดยใกลชิดกับสภาการศึกษาแหงชาติ
การสอบรวมเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ ไดรบั มอบหมายใหทําหนาที่
เปนศูนยประสานการดําเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2504 และมีการดําเนินการสอบคัดเลือก
เพือ่ เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารวมกัน ตัง้ แตปก ารศึกษา 2505
การเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการอุดมศึกษา
ใน พ.ศ. 2508 สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติเสนอเรื่องการ
ใหเอกชนเขารวมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสภาการศึกษาแหง
ชาติพิจารณานํ าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งตอมาไดมีการแกไขแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ใหเอกชนชวยรัฐจัดการศึกษาระดับอุดม
ศึ ก ษาได และดํ าเนิ น การร า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย เอกชนให
สอดคลองกับหลักการตาง ๆ ทีว่ างไว
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ในทศวรรษที่ 1 ผลงานของสภาการศึกษาแหงชาติ เปนผลงานที่
เน น ในเรื่ อ งการวางนโยบายและแผนการศึ ก ษาเพื่ อ สอดรั บ กั บ การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ ทัง้ นีเ้ พราะในชวงเวลาดังกลาว
เปนชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกํ าลังเรงรัดพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาประเทศ ในชวงทศวรรษนี้ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึ ก ษาแหงชาติจึงมีบทบาทสํ าคัญในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ริเริม่ การกอตัง้ มหาวิทยาลัยในสวนภูมภิ าค พัฒนาการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สงเสริมการผลิตอาจารยมหาวิทยาลัยใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กอตั้งทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ผลักดันใหมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือไดวา
เปนรากฐานการพัฒนาการศึกษาทีส่ าคั
ํ ญในระยะตอมา
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ทศวรรษที่ 2 :
วางรากฐานการศึกษาเพือ่ ชีวติ และสังคม
ในชวงตนทศวรรษที่ 2 สภาการศึกษาแหงชาติ ไดจดั ทําแผน
พัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510 – 2514) โดยได
ประสานงานอย า งใกล ชิ ด กั บ สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 คือ จัดการศึกษาใหสัมพันธกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคํานึงถึงความตองการ
ดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการดานกําลังคน ตลอดจน
ความรูแ ละเทคนิคในการพัฒนาสาขาตาง ๆ
ขยายการศึกษาภาค
บังคับ เนนหนักในการผลิตกําลังคนระดับกลางทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สงเสริมการศึกษาเอกชน โดย
เฉพาะอยางยิง่ ในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในระยะตอมา สภาการศึกษาแหงชาติไดจดั ทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) โดยมีสาระสําคัญ คือ
1) พยายามเรงขยายการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะอยางยิง่ ชัน้ ประถม
ศึกษาตอนปลาย ขณะเดียวกันก็ขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การ
ฝกหัดครู และอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนระดับ
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กลางและระดับสูง 2) สงเสริมการศึกษาวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และการศึกษาดานเกษตรกรรม เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพใน
การผลิตของประเทศ 3) มุงสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา โดย
ปรับปรุงและขยายการศึกษาในสวนภูมภิ าคและทองถิน่ กันดาร และ 4)
เริ่ ม เน น การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น โดยเน น หนั ก การฝ ก อบรมด า น
เกษตรกรรม และสงเสริมอาชีพประชาชนในชนบท
การปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2517
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในชวงเวลาดังกลาวนี้ เกิดขึน้ อยางรวดเร็ว จนเปนทีย่ อมรับกัน
ทั่วไปวา การศึกษาของชาติไมสามารถตอบสนองความตองการของ
สังคมไดทนั กับความเปลีย่ นแปลง จึงจําเปนตองแสวงหาแนวทางใหมใน
การจัดการศึกษา
แนวคิดดังกลาวไดรับการกระตุนมากขึ้น หลังจากที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญ เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มี
การเรี ย กร อ งให แ ก ไ ขรั ฐ ธรรมนูญใหม เพื่อใหประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพมากขึ้น รัฐบาลในขณะนัน้ จึงดําเนินการรางรัฐธรรมนูญเสนอตอ
รัฐสภา และไดประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหมเมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.
2517 ทําใหประชาชนเกิดความตืน่ ตัวทางการเมืองมากขึน้
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ในดานการศึกษา ไดมีแนวคิดที่จะปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลอง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคมประชาธิปไตย รัฐบาลจึงเห็นความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษา เพือ่ ใหการศึกษามีบทบาท
ในการพัฒนาคน แกปญ
 หาสังคม เสริมสราง และนําประเทศชาติไปสู
สังคมที่พึงประสงค
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีซง่ึ มี ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปน
นายกรัฐมนตรี จึงไดแตงตั้ง “คณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพือ่ การปฏิรปู
การศึกษา” ขึน้ เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 เพือ่ ทําหนาที่
พิจารณาเสนอแนวทางการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาใหเหมาะสม
กับกาลสมัย คณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒจิ าก
หนวยงานและสวนราชการที่เกี่ยวของ จํานวน 22 คน โดยมีนาย
สิปปนนท เกตุทัต เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปน
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการวางพื้ น ฐานเพื่ อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษาได นํ าเสนอ
รายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหนํ าเสนอคณะ
รัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ
เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2517 และอนุมัติใหดําเนินการตอไปไดตาม
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการนําเสนอ
ตอมากระทรวงมหาดไทยไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีทบทวนมติ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารการ
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ศึกษา โดยใหเหตุผลวา การจัดการศึกษาประชาบาลในขณะนัน้ ดําเนิน
การตามหลั ก การกระจายอํ านาจให ท  อ งถิ่ น อยู  แ ล ว และกระทรวง
มหาดไทยกํ าลั ง ปรั บ ปรุ ง การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ส อดคล อ งกั บ
รัฐธรรมนูญ จึงควรชะลอการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับการบริหารการศึกษา
ที่กระทบตอหนวยงานการปกครองทองถิน่ ไวกอ น
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาขอเสนอของกระทรวงมหาดไทยเมื่อ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2518 แลวมีมติใหเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี
ใหม เป น ให ส  ง รายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการ
ศึกษาใหคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพิจารณารวมกับกระทรวง
มหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของกอน ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
แตงตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา” ขึน้ เพือ่ จัดทํารายละเอียดแนว
ทางปฏิบัติตามหลักการและขอเสนอของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อ
ปฏิรปู การศึกษา โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ หรือ
สกศ. ทําหนาทีเ่ ปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ
ในระหวางนัน้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง จนกระทัง่
พลตรีศิริ สิรโิ ยธิน เขารับตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดมีการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
แต ไ ด ช ะงั ก ไปเนื่ อ งจากมี ก ารปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น เสี ย ก อ น
หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ม ไ ด มี ก ารดํ าเนิ น งานตามข อ เสนอเพื่ อ การปฏิรูปการ
ศึกษามากนัก นอกจากการปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ จนกระทัง่
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เมือ่ นายสิปปนนท เกตุทัต เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ไดรบั เชิญเขารวมรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ในตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดนํานโยบายปฏิรูประบบบริหารการ
ศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และไดมกี ารโอนการศึกษาประชาบาล
ไปรวมไวในกระทรวงศึกษาธิการเปนผลสําเร็จ
ในสวนของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดจัดทํารายละเอียด
แนวทางปฏิบัติ เสนอใหคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแหงชาติ
พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2521 คณะ
รัฐมนตรีไดลงมติรับทราบผลการดํ าเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูป
การศึ ก ษา พร อ มทั้ ง มอบให สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินํ าไปพิจารณา เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเรงรัดใหหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ
จัดทําโครงการเสนอไปใหคณะรัฐมนตรีสนับสนุน
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520
สืบเนือ่ งจากแนวคิดในการปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2517 รัฐบาล
ไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการศึกษาใหตอบสนองความ
ตองการทางดานสังคม เศรษฐกิจ การบริหาร และการเมืองของประเทศ
และเห็นควรใหมกี ารทบทวนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 จึงไดให
สภาการศึกษาแหงชาติพิจารณารายละเอียดของรางแผนการศึกษาแหง
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ชาติที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503

สภาการศึกษาแหงชาติไดศึกษาประเด็นที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ
แผนการศึกษาแหงชาติเปรียบเทียบกับความมุง หมายทางการศึกษาของ
ประเทศตาง ๆ ในเอเชีย รวมทัง้ พิจารณารายละเอียดตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
แลวจัดทําเอกสารและความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการบริหารสภาการ
ศึกษาแหงชาติเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2517 พิจารณาเห็นวาขณะนั้นสถานการณในประเทศและนอก
ประเทศทัง้ ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึง่ เปนองคประกอบ
สําคัญทีม่ อี ทิ ธิพลตอการจัดการศึกษาไดเปลีย่ นไปมาก การทีจ่ ะกําหนด
แผนการศึกษาแหงชาติเพื่อใหเปนแมบทในการจัดการศึกษาเปนเรื่องที่
มีความสํ าคัญ และเปนงานใหญที่ควรเชิญบุคคลทั้งในวงการศึกษา
และนอกวงการศึกษามารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะ
ทําใหไดขอเสนอแนะที่กวางขวาง เปนแนวทางทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชน
แกการจัดการศึกษาของประเทศมากที่สุด
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดมีมติใหสภาการศึกษาแหงชาติจั ด
สัมมนาเรื่องแผนการศึกษาแหงชาติ โดยแตงตั้งคณะกรรมการอํานวย
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การสัมมนาขึ้น ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมและดําเนินการสัมมนา
ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ โดยมีนายเกษม สุวรรณกุล เปนประธาน
การสัมมนาไดแบงออกเปน 5 หัวขอ คือ ความมุง หมายของแผน
การศึกษาแหงชาติ การจัดระบบการศึกษา สถานภาพทางกฎหมายของ
แผนการศึกษาแหงชาติ การบริหารการศึกษาโดยวิธีแบงความรับผิด
ชอบระหวางรัฐกับเอกชน การบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษา
คณะกรรมการบริหารฯ ไดพจิ ารณารายงานผลการสัมมนา และ
มีมติแตงตั้งคณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติขึ้น โดยมี นาย
แพทยบญ
ุ สม มารติน เปนประธาน และใหทําหนาทีพ่ จิ ารณารางแผน
การศึกษาแหงชาติ โดยประมวลความคิดเห็นจากรางแผนการศึกษาแหง
ชาติของกระทรวงศึกษาธิการ และจากแนวขอเสนอของคณะกรรมการ
วางพืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา เสนอตอคณะกรรมการบริหารสภาการ
ศึกษาแหงชาติ
คณะกรรมการไดดําเนินการรางแผนการศึกษาแหงชาติมาเปน
ลําดับ การพิจารณาไดเริม่ ตนจากการกําหนดหลักการ และสาระสําคัญ
ที่จะบรรจุไวในแผนฯ จากนั้นไดมอบหมายใหฝายเลขานุการไปจัดทํา
ราง ตามหลักการและสาระสําคัญทีก่ าหนดไว
ํ
ดังกลาว การพิจารณาราง
แผนฯนั้นไดจัดทํ าเปน 3 รอบ ในรอบแรกพิจารณาจากรางที่ฝาย
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เลขานุการจัดทํา สวนรอบที่ 2 และ 3 นัน้ เปนการพิจารณาทบทวนรางที่
ไดผา นการพิจารณารอบแรกและรอบที่ 2 แลวตามลําดับ
คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติไดดํ าเนินการเสร็จ
เรียบรอยเมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2519 คณะกรรมการบริหารฯ ใน
คราวประชุมวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2519 พิจารณาแลวใหความเห็น
ชอบดวยกับรางทีเ่ สนอ และสภาการศึกษาแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานไดประชุมพิจารณาเมือ่ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2520 ให
ความเห็นชอบในรางแผนการศึกษาแหงชาติดังกลาวเปนเอกฉันท และ
ได มี ม ติ ม อบหมายใหสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไป
ปรับปรุงรายละเอียดบางประการตามทีม่ ผี เู สนอแนะในทีป่ ระชุม แลวให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาและใหความเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดพจิ ารณาปรับปรุง
รางแผนการศึกษาแหงชาติตามแนวทางที่มีผูเสนอแนะในที่ประชุมสภา
การศึกษาแหงชาติแลว และไดนําเขาปรึกษากับคณะกรรมการบริหารฯ
ซึง่ ไดใหความเห็นชอบดวยในคราวประชุมวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2520
และหลังจากนั้นประธานกรรมการบริหารฯ จึงนํ าเสนอรางแผนการ
ศึกษาแหงชาติตอ คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและใหความเห็นชอบในคราวประชุม
วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 และไดนําขึน้ กราบบังคบทูลพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และมีพระบรมราช
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โองการประกาศใชเปนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 โดยเปนแผน
ทีม่ งุ ในดานความเสมอภาคและคุณภาพทางการศึกษาเปนสําคัญ
จะเห็นไดวา ในชวงทศวรรษที่ 2 นี้ สกศ. มีบทบาทโดดเดนในการ
วางรากฐานการพัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เปนผูนําและเปน
กํ าลังสํ าคัญในการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา จัดทํ าแผนการ
ศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห ง ชาติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ
สภาพการณทเ่ี ปลีย่ นไปอยางเหมาะสม
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ทศวรรษที่ 3 :
มุงเนนการพัฒนาบุคคลและสังคม
เมื่อกาวเขาสูท ศวรรษที่ 3 พรอมกับทีม่ กี ารประกาศใชแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 สกศ. ไดจดั ทําแผนพัฒนาการศึกษาแหง
ชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) ที่มุงพัฒนาบุคคลและสังคมควบ
คู  กั น ไป โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะเร ง พั ฒ นาการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และ
ประเภท และไดมีการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาตามแนวทาง
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
ดังนี้
1) ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพในดานนโยบาย
ทัง้ ในสวนกลาง สวนภูมภิ าค และสวนทองถิน่
2) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีความสัมพันธกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจัดระบบการศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาพทองถิ่น ใหการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
ประสานสัมพันธกนั
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3) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ไมวา จะเปน
การศึกษาในเมืองหรือชนบท
4) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนรู
ของการศึกษาแตละระดับและประเภทใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริง
ในแตละทองถิ่น ใหสนองความตองการของสังคม วัฒนธรรม การเมือง
และเศรษฐกิจของทองถิน่ และของประเทศ
5) สงเสริมใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา
6) สงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน
ผลการดําเนินงานทีส่ าคั
ํ ญในชวงตนทศวรรษที่ 3 ของสกศ. อัน
สืบเนือ่ งมาจากแนวคิดประการหนึง่ ในการปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2517
เกี่ยวกับเอกภาพทางการศึกษา ก็คือ ความสําเร็จในการปรับปรุงระบบ
บริหารการศึกษา กลาวคือ ไดมกี ารโอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค
การบริหารสวนจังหวัดไปขึน้ อยูก บั กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติขึ้น จนกระทั่งการ
ประถมศึกษามีความเจริญรุดหนามาเปนลําดับ
ในระยะตอมา รัฐบาลไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ
แนวใหมไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2525 – 2529) โดยการปรับระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถรอง
รับการเปลีย่ นแปลงของโลกในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ปรับโครงสราง
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เศรษฐกิจและสังคม ใหมีการกระจายผลการพัฒนาใหถึงชาวชนบทที่
ยากจนอยางทั่วถึง และประสานงานพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับ
การบริหารความมัน่ คงของประเทศ สกศ. จึงไดจดั ทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เพือ่ เรงรัดพัฒนาการ
ศึกษาทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ ใหเหมาะสมกับสภาพความ
ตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงใหการ
ศึกษาเปนการเสริมสรางบุคคลใหมีความรู ความคิด และความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ มี จริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัย
สมบูรณ รักและธํารงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยไว ตลอดจนกอ
ใหเกิดความสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว สกศ. ไดกาหนดนโยบายการ
ํ
ศึกษาไว โดยสรุปดังนี้
1) สงเสริมการศึกษาทุกระดับและประเภท ทัง้ ในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียนใหประสานสัมพันธกนั
2) ปรับปรุงโครงสรางระบบบริหาร และการจัดการศึกษาทุก
ระดับและประเภทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสานสัมพันธ
กัน มีความคลองตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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3) จัดและสงเสริมใหสถานศึกษาเปนแหลงบริการการศึกษา
ศิลป วัฒนธรรม และกีฬาพลานามัยแกชมุ ชน และเปดโอกาสใหชมุ ชนมี
สวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
4) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท เนนการ
วางระบบการติดตามประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
5) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง
การศึกษา โดยมุง เนนการคิดเปน ทําเปน ดํารงตนเปน และแกปญ
 หา
เปน
6) สนับสนุนสงเสริมและเผยแพรการวิจัย และจัดใหมกี ารแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นกันระหวางผูว จิ ยั และผูน ําผลการวิจยั ไปใช
7) จัดและสงเสริมใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุง ทัง้
การกระจายสถานศึกษาดานวิชาชีพใหเพียงพอกับความตองการกําลัง
คนของประเทศ และสนับสนุนใหชาวชนบทและกลุมชนที่มีโอกาสนอย
ไดรบั บริการทางการศึกษาในอัตราสวนทีม่ ากขึน้ เปนพิเศษ
8) ปรับปรุงระบบและวิธีการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับตาง ๆ
ใหเหมาะสม และเอือ้ อํานวยตอความมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับ
และประเภท
9) เรงฝกและอบรมในดานระเบียบวินัย คุณธรรม ความรูจ กั รับ
ผิดชอบตอตนเองและสังคม พรอมทัง้ ความสํานึกในความเปนไทยรวมกัน
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10) จัดและสงเสริมนันทนาการและการกีฬา ทัง้ ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา
11) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ รวมทัง้ จากผูร บั โอกาสทาง
การศึกษาในระดับที่สูงกวาประถมศึกษามาใชในการจัดการศึกษา
12) สงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน โดยให
เอกชนรวมรับภาระในการจัดไดภายในขอบเขตและสัดสวนที่รัฐกําหนด
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายดังกลาวขางตน สกศ. ได
กําหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษา โดยมุงจัดการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนใหสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และกอใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษายิ่งขึ้น
ในชวงทศวรรษที่ 3 นี้ สกศ. จึงเปนแกนหลักในการพัฒนาแนว
คิดดานการวางนโยบายและแผนการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาบุคคล
และสังคมควบคูกัน อันเปนผลมาจากความพยายามในการวางพืน้ ฐาน
การปฏิรปู การศึกษาในชวงปลายทศวรรษที่ 2 ซึ่งสงผลใหมีการวางแผน
ที่ตระหนักในศักยภาพของคนและความเปนจริงในสังคมมากขึน้
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ทศวรรษที่ 4 :
พัฒนาศักยภาพของคนไทยสูส งั คมโลก
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2530 – 2534) รัฐบาลไดกาหนดเป
ํ
าหมายการพัฒนาเปน 2 ดาน คือ
ดานเศรษฐกิจและดานสังคม ในดานเศรษฐกิจมีเปาหมายที่จะรักษา
ระดับการขยายตัวใหเพียงพอที่จะรองรับกําลังแรงงานใหมที่เขาสูตลาด
แรงงานมากขึ้น ในดานสังคมมีเปาหมาย คือ มุง พัฒนาคุณภาพของคน
เพื่อใหสามารถพัฒนาสังคมใหกา วหนา มีความสงบสุข และเปนธรรม
เพื่อใหการดํ าเนินการดานการศึกษาสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 6 สกศ. จึ ง ได จั ด ทํ าแผน
พัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534)ใหเปน
แผนที่มุงพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความคิด มีคณ
ุ ธรรม พลานามัยที่
สมบูรณ มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ เปนสมาชิกทีด่ ขี องสังคม และ
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เปนกําลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไดกําหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาการศึกษาไว สรุปไดดังนี้
1) เรงรัดการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการทางการ
ศึ ก ษาในการพั ฒ นาบุ ค คล และใหสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการพัฒนาชนบทของประเทศ
2) เพิม่ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา รวมทัง้ สงเสริม
ใหบุคคลตาง ๆ ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลาตามความ
ตองการและความจําเปนตลอดชีวิต
3) เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผเู รียนไดรบั ความรูแ ละทักษะ
พรอมทัง้ ความงอกงามทางคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย
4) ปรับปรุงประสิทธิภาพ บริหารการวางแผน และการจัดการ
ศึกษาทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
5) ปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทัน
กับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
6) สงเสริมและพัฒนาการวิจยั การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริการทางวิชาการแกชมุ ชน การกีฬาและนันทนาการ
7) ระดมทรัพยากรในการจัดและพัฒนาการศึกษาจากแหลง
ตาง ๆ พรอมทั้งปรับปรุงการจัดสรร และการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสงู สุดตอการพัฒนาการศึกษา
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535
แมวาการพัฒนาการศึกษาในชวงที่ผานมาจะบรรลุผลสําเร็จไป
ไดระดับหนึ่ง แตผลการศึกษายังพบวา มีปญหาอุปสรรคอีกหลาย
ประการที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดการศึกษาที่
เปนอยูในขณะนั้น ยังไมสามารถสนองความตองการในการพัฒนา
บุคคล ชุมชน ทองถิน่ และประเทศ ซึง่ กําลังเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว
ตามกระแสโลกาภิวัตน รัฐบาลจึงเห็นความจําเปนทีจ่ ะตองเปลีย่ นแปลง
ระบบการศึกษาทัง้ ในแงของหลักการ ความมุง หมาย แนวนโยบาย และ
แนวทางการจัดการศึกษา
ดวยเหตุนี้ สกศ. จึงไดดําเนินการจัดทํารางแผนการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2535 ขึน้ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย” เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2531 เพื่อระดมความคิดของผูบริหารการศึกษา นักการ
ศึกษา ผูท รงคุณวุฒิ และผูท เ่ี กีย่ วของกับปญหา อุปสรรค และทิศทาง
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
และอนาคต
2) ศึกษาขอมูลทั้งจากการติดตามประเมินผล การวิจยั และ
การศึกษาจากเอกสารบทความวิชาการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ประมวล
แนวคิดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2520
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3) ประชุมปฏิบตั กิ ารทบทวนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520
เมือ่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2532 เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของแผนฉบับ
ดังกลาว และความจําเปนในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
4) คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
หาแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในอนาคต
5) จัดทําเอกสารแนวคิดการจัดการศึกษาในอนาคต จากผลการ
ดําเนินงานในขอ 3 และ 4 และวิเคราะหสภาพแวดลอมของระบบการ
ศึกษา ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สังเคราะหและ
ประมวลจัดทํ าเปนเอกสารแนวคิดการจัดการศึกษาในอนาคตเพื่อเผย
แพร และไดจัดสัมมนาเพือ่ รับฟงขอคิดเห็นทัง้ ในสวนกลางและภูมภิ าค
รวม 4 ครั้ง จากนั้นจึงนํ าเสนอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบ เพือ่ เปนกรอบสําหรับการจัดทํารางแผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับใหม
6) ศึกษารายละเอียดสํ าหรับการจัดทํานโยบายและมาตรการ
ของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในดานการจัดเครือขายการ
เรียนรูและบริการการศึกษาเพื่อปวงชน ดานเนื้อหาสาระและกระบวน
การเรียนรู ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการ
จัดการศึกษา และดานคาใชจา ยและการลงทุนเพือ่ การศึกษา จากนัน้ ได
มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาความสอดคลองของนโยบายและ
มาตรการทัง้ 5 ดาน ดังกลาว
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7) แตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนินการจัดทํ ารางแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2535 ขึน้ เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อดําเนินการ
สังเคราะหนโยบายและมาตรการทัง้ 5 ดานดังกลาวใหเปนนโยบายและ
แนวทางการจัดการศึกษา
8) คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติมีมติใหแตงตั้งคณะทํางาน
กลาง เพื่อพิจารณาปรับปรุง/แกไขเอกสารรางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2535 โดยมีนายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนคณะทํางาน และเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนคณะทํางานและเลขานุการ
9) สกศ. ไดจัดใหมีการประชุมคณะทํ างานกลางในหลักการ
เกี่ยวกับเนือ้ หาสาระของรางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 รวมทัง้
ไดจัดทําเอกสารเปรียบเทียบสาระสําคัญระหวางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2520 กับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
10) คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีมติใหความเห็นชอบราง
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ตามที่สกศ.เสนอ และใหนําเสนอ
คณะทํางานกลางพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ จากนัน้ ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
11) นําขึ้นกราบบังคับทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และมีพระ
บรมราชโองการใหใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ตอไป
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ในชวงเวลาเดียวกันนี้ สกศ. ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ขึ้น เพือ่ เตรียมคนไทยให
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง สภาพแวดลอม รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับประชาคมโลก
ทั้งนี้ สกศ. ไดกํ าหนดวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของพลเมืองใหมคี ุณธรรม จริยธรรม ปญญา มีสขุ ภาพ
พลานามัยสมบูรณ ตลอดทั้งมีความรู และทักษะในการประกอบอาชีพ
สามารถพึ่งตนเองและดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขภายใตการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข สามารถปรับตัว
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณ ริเริ่มสรางสรรคและนําการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่เหมาะสม และสามารถชวยใหการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมเป น ไปอย า งเป น กระบวนการและราบรื่ น
สอดคลองกับเงือ่ นไขขอจํากัดดานทรัพยากร สภาพความตองการแตละ
บุคคล ชุมชน และสังคม รวมทั้งกอใหเกิดความสมดุลและเชื่อมโยงใน
การพัฒนาทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจน
ความสัมพันธอนั ดี ความผสมกลมกลืน และไดรบั ประโยชนรว มกันจาก
การพัฒนาเมืองและชนบท
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ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 –
2539) สกศ.มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเพือ่ พัฒนาการศึกษา ซึง่ มี
สาระโดยสรุปดังนี้
1) เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยมุงเนนการ
พัฒนาทีต่ อบสนองความตองการพืน้ ฐานตามวัย
2) เรงพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้
สงเสริมการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพือ่ สนอง
ตอบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมในยุคใหม
3) เรงกระจายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึ ก ษาอย า งกว า งขวางและเป น ธรรมแก ก ลุ  ม ผู  ด  อ ยโอกาสทาง
เศรษฐกิจ สังคม และกลุม ชนตางวัฒนธรรม ตลอดจนจัดการศึกษาเพื่อ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
4) เรงปรับปรุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
ขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพือ่ ใหผจู บประถมศึกษาได
เขาเรียนมากขึน้
5) เรงจัดการศึกษาใหมีลักษณะเปนเครือขายการเรียนรูที่มี
ความยืดหยุนหลากหลายในรูปแบบและวิธีการ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคคล ชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
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6) เรงรัดจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ อาชีพในทุกระดับ
และประเภทการศึกษา ใหผูเรียนมีความรูความสามารถที่จะเปนผู
ประกอบการไดดวย
7) เรงรัดปฏิรูปการฝกหัดครู รวมทั้งพัฒนาครูประจําการ
และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
8) ดําเนินการใหหนวยงานการศึกษาในสวนภูมิภาค สวน
ทองถิน่ และสถานศึกษา มีความคลองตัวในการบริหารและการจัดการ
ศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นและชุมชน
เขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง
9) สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและให
จัดมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาที่เปนความตองการเฉพาะของกลุมคน
10) เรงพัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศทางการ
ศึกษา และทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ใหสามารถนําไปใชในการวางแผน การ
บริหาร และการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงปลายทศวรรษนี้ สกศ. ไดเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยไดวเิ คราะหแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาในระยะตอไปวา การศึกษาจะทวีความสําคัญมาก

40

ขึ้น เพราะมีปจ จัยและการเปลีย่ นแปลงตางๆ ทีท่ า ทายสังคมไทย โดย
เฉพาะอยางยิ่ง กระแสโลกาภิวตั นทผ่ี ลักดันใหไทยตองแขงขันกับนานา
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได การศึกษาจะตองเปนกระบวนการทีเ่ ตรียม
คนไทยและสังคมไทยใหกา วสูย คุ ใหมอยางมัน่ คงและรูท นั โลก
สกศ. จึ ง ได ป รั บ แนวคิ ด และกระบวนการในการจั ด ทํ าแผน
พัฒนาการศึกษาแหงชาติใหม ดังนี้
1.การวางแผน “เชิงรุก” และ “เชิงรับ” ในการพัฒนา
“เชิงรุก” สกศ. ไดวิเคราะหสถานการณและแนวโนมของกระแสโลกที่
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และวิเคราะหสถานการณ
การพัฒนาประเทศโดยคํานึงถึงสภาวะแวดลอมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการ
ศึกษา เพื่อหาทิศทางการพัฒนา “คุณภาพคนไทย” ใหนําไปสูการ
พัฒนาประเทศทีม่ งุ กาวมัน่ รูท นั โลก โดยคนมีความสุข ครอบครัวและ
ชุมชนมีสนั ติสขุ
ทางดานการวางแผน “เชิงรับ” สกศ. ไดศึกษาวิเคราะหผลการ
พัฒนาการศึกษา รวมทัง้ ปญหาหลักของการจัดการศึกษาในชวงเวลาที่
ผานมา เพื่อทบทวนและหาแนวทางไปสูการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ
ในการจัดการศึกษาระยะตอไป เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทาง/มาตร
การใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ กําหนดกลไก
การบริหารและการจัดการใหเหมาะสม ทัง้ นี้ สกศ. มุง ทีจ่ ะใหการจัดการ
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ศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถตอบสนองความต อ งการของคน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสมและตอเนื่องตอไป
2. การผนึกกําลังในการจัดทําแผน ในการจัดทําแผนฯ ครั้งนี้
สกศ. ใชยุทธวิธีระดมความคิดและความรวมมือจากทุกฝาย ทัง้ จากนัก
คิด นักวิชาการ นักการศึกษา นักการเมือง และผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ
ทัง้ ระดับนโยบาย ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ รวมทัง้ ผู ปกครอง ครู/
อาจารย ประชาชน นักธุรกิจ และสื่อมวลชน หลายครั้ง ทั้งในระดับ
มหภาคและเฉพาะระดับและประเภทการศึกษา เพือ่ ใหทกุ ฝายในสังคม
ไดมีสวนรวมในกระบวนการทําแผนตั้งแตตน รวมทั้งไดประมวลความ
คิดเห็นจากการสัมมนาที่เกี่ยวของกับการศึกษาของหลายหนวยงาน
ตลอดจนบทความเอกสารทางวิชาการตางๆ จํานวนมาก ทัง้ นีเ้ พือ่ นําไป
สูการกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายการศึกษาแหงชาติที่มีความเปน
ไปได
3. การนําแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 ซึง่ เปนแผนชีท้ ศิ ทางการพัฒนาการศึกษา มี
ความชัดเจน และหนวยปฏิบัติทางการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรตางๆ ในสังคม นําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
ที่เปนรูปธรรมมากขึน้ สกศ. จึงเห็นความจําเปนทีต่ อ งมีกระบวนการหรือ
กลไกประสานการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ในรูปขององคกรประสาน
งานและกระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผล ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให มี ก ารจั ด ทํ า
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โครงการ/งานใหมๆ เพือ่ แกปญ
 หาการศึกษาทีส่ ะสมมาเปนเวลานานให
หมดไป และพัฒนาการศึกษาในอนาคตใหบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบาย เปาหมาย และแผนงานหลักทีก่ าหนดไว
ํ
จะเห็นไดวา ในชวงทศวรรษที่ 4 นี้ สกศ. มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของคนไทยและสังคมไทย ทามกลางความเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน การวางนโยบายการศึกษาจึงมุง เนน
การพัฒนาคนใหมีศักยภาพ ความสามารถ และคุณลักษณะตางๆ ทีจ่ ะ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหสังคมไทย
สามารถกาวไปขางหนาไดอยางมัน่ คง แขงขันกับนานาประเทศไดอยาง
มีศกั ดิศ์ รีบนฐานแหงความเปนไทย
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ทศวรรษที่ 5 :
สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู
สกศ. ได กํ าหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาการศึกษาไวใน
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 3
ประการ คือ
1) เพื่อขยายและยกระดับความรูพ น้ื ฐานของประชาชนทัง้ มวล
ให ก ว า งขวางและสู ง ขึ้ น ถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาอย า งเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน
2) เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองสัมพันธกับ
ความตองการของบุคคล ชุมชน และประเทศ ใหผเู รียนไดมกี ารพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
3) เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาไทยสร า งศั ก ยภาพของประเทศในการ
พึ่งพาตนเอง และสรางความกาวหนาและมั่นคงของเศรษฐกิจไทยใน
ประชาคมโลกบนฐานแหงความเปนไทย
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เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาในระยะตอไปบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว สกศ. จึงไดกาหนดนโยบายการพั
ํ
ฒนาการศึกษาไว 5 ดาน
ดังนี้
1) เรงขยายและยกระดับความรูพื้นฐานของประชาชนอยาง
ทั่วถึงเทาเทียมกันและมีคุณภาพ
2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอน ใหผูเรียนพัฒนาขีดความ
สามารถได เ ต็ ม ตามศักยภาพ ตามจุดประสงคของการศึกษาแตละ
ระดับ/ประเภท โดยมีทั้งความรูความสามารถ และทักษะพื้นฐานที่ดี
รวมทัง้ มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
3) ปฏิ รู ป ระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ใ หมี ศั ก ยภาพ เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหผเู รียนมีคณ
ุ ภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข รวมทัง้ พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชา
ชีพชัน้ สูง เปนทีย่ อมรับในสังคม
4) เรงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและสูง เพื่อสราง
ศั ก ยภาพและความก า วหน า มั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศใน
ประชาคมโลก บนฐานแหงความเปนไทยและการพึง่ พาตนเอง
5) ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการการศึกษาใหมีอิสระมาก
ขึ้น กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหทกุ สวนมีสว นรวมและรับผิดชอบ
การจัดการศึกษา ใหมรี ปู แบบการจัดการศึกษาทีห่ ลากหลาย มีการจัด
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสรางความเปนธรรมในสังคมใหมากขึน้
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เมือ่ เขาสูท ศวรรษที่ 5 ของ สกศ. ซึ่งเปนชวงทีเ่ ริม่ ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 ประเทศไทยตองเผชิญกับภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ ซึ่งสงผลกระทบตอสังคมไทยและคนไทย
ทุกคน ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงทุกดานโดยเฉพาะ
ดานการศึกษา ซึ่งยังมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเรง
พัฒนาศักยภาพของคนไทยใหสามารถนําประเทศใหรอดพนจากวิกฤต
เศรษฐกิจไปสูก ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
สกศ. ในฐานะองคกรทีร่ บั ผิดชอบนโยบายการศึกษาของชาติ จึง
เปนหนวยงานหลักในการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ บทบาทสํ าคัญ
ประการแรก คือ ไดเสนอใหมีการบรรจุสาระบัญญัติดานการศึกษาไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนผลสําเร็จ
กลาวคือ ไดมีการบรรจุสาระสําคัญเกีย่ วกับการศึกษาไวในรัฐธรรมนูญ
หลายมาตรา ทีส่ ําคัญไดแก
มาตรา 43 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจา ย”
มาตรา 81 “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชน
จัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมกี ฎหมายเกีย่ วกับ
การศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยน
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกที่
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ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยา
ตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาประเทศ
พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ”
จากบทบัญญัติดังกลาว สกศ. จึงไดเตรียมการจัดทํารางพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพือ่ ปฏิรปู การศึกษาตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ โดยไดมอบหมายใหคณะนักวิจยั ซึง่ เปนนักวิชาการชัน้
นํ าของประเทศไทย ดํ าเนินการวิจัยประเด็นที่เปนสาระสําคัญตามที่
บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนขอมูลพืน้ ฐานในการจัดทํารางพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ รวม 42 ประเด็น
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กกศ.) ไดใชเวลาในการ
ประชุมพิจารณาถึง 7 ครั้ง จึงไดใหความเห็นชอบตอรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ เพือ่ นําเสนอเขาสูก ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึง่
ไดมมี ติเห็นชอบรับหลักการเมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2541 แลวสงให
คณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณาดํ าเนิ น การตามกระบวนการทาง
กฎหมายตอไป จนกระทัง่ รัฐสภามีมติเห็นชอบ และไดประกาศเปนพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป
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หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แลว รัฐบาลไดเรงดําเนินการใหมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาเปนลํ าดับ หนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน สกศ. กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ ก็ไดมีการดําเนินการใหมีการ
ปฏิรปู การศึกษาอยางตอเนือ่ ง
สกศ. ในฐานะที่เปนหนวยงานดานนโยบายและวางแผนการ
ศึกษาของชาติก็ไดเปนผูนําในเรื่องการสรางองคความรู การวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบาย เผยแพร และประชาสัมพันธการปฏิรปู การศึกษาและได
ประกาศใหป พ.ศ. 2542 เปนปแหงการปฏิรปู การศึกษาไทย รวมทัง้ ได
ปรับโครงสรางองคกรใหมใหมีความพรอมที่จะรองรับภารกิจการปฏิรูป
การศึกษา โดยจัดใหเปนองคกรแนวราบทีม่ ขี นาดเล็ก กะทัดรัด คลองตัว
สายการบังคับบัญชาสั้น ใชบุคลากรนอย แตทางานได
ํ
อยางมีประสิทธิ
ภาพสูง สามารถประสานงานในลักษณะเครือขายกับฝายปฏิบัติ สราง
แนวคิด เสริมแนวรวม ในการนํานโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ
ในระยะแรก องคกรเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาของ สกศ. มี 4 กลุม
งานหลัก ไดแก กลุมยุทธศาสตรและการวางแผนเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษา กลุม ปฏิรปู การเรียนรู กลุมปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารการ
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ศึกษา และกลุมสนับสนุน โดยปฏิบตั หิ นาทีใ่ นทิศทางเดียวกัน คือ
พัฒนานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทัง้ นี้ สกศ. ไดพฒ
ั นาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถในภารกิจหลักและวิธีการทํางานใหประสบความ
สําเร็จอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ฉะนั้น เมือ่ พระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติมีผลบังคับใช สกศ. จึงมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ทีจ่ ะ
เปนกลไกหลักและพลังสําคัญใหการปฏิรูปการศึกษาดําเนินไปอยางตอ
เนื่อง มั่นคงและยั่งยืน
เนื่องจากในป พ.ศ. 2545 เปนปทพ่ี ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมกี ารปรับเปลีย่ นระบบบริหารและการจัด
การศึกษาใหม ซึ่งมีผลใหกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ตองหลอมรวมเขาดวยกัน
เปนกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายในวันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2545 นี้ เพือ่ เปนการเตรียมพรอมรองรับการเปลีย่ นแปลง
ดังกลาว สกศ. จึงไดเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางของสํานัก
งานสภาการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ เพื่ อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบการทํางานตามโครงสรางเดิมและโครงสรางใหม และเปน
การนํารองเพือ่ ใหการปฏิรปู การศึกษาขับเคลือ่ นตอไปไดรวดเร็วขึน้
นอกจากนี้ เพือ่ ใหเปนไปตามบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สกศ. จึงไดดาเนิ
ํ นการรางแผนการศึกษา
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ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ภายใตกรอบนโยบายทีก่ ําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในสวนที่
เกี่ยวของกับการศึกษา โดยมีกฎหมายแมบทเชือ่ มตอกับบทบัญญัตแิ หง
รัฐธรรมนูญ คือ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนฐาน
หลักของนโยบายแหงรัฐดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ และใชเปนหลักในการปฏิรปู การศึกษาของประเทศ
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติดังกลาว
เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว 15 ป ทีม่ งุ กําหนดกรอบแนวทางในการ
จัดทํ านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาใหสอดคลองกัน
กรอบแนวคิ ด ของแผนจะเป น การบู รณาการที่ มี ก ารศึ ก ษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเชือ่ มโยงเปนกระบวนการเดียวโดยรวมทัง้
หมด ดวยความพอดี มีคุณภาพ และตอเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศัย
ปรั ช ญาหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ยึ ด ทางสายกลาง และวางอยู  บ น
พื้นฐานของความพอดีเปนแนวทางการดําเนินชีวติ ของคนไทย ซึง่ เนนให
เกิดบูรณาการแบบองครวมทีย่ ดึ คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
เปาหมายของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหง
ชาติฉบับนี้ มุง พัฒนาคนและสังคมโดยรวม คือ มุง พัฒนาคนใหสมดุล
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เต็ มศักยภาพ พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาคน
ตอไป

บทสรุป : กาวตอไปของ สกศ.
เกือบหาทศวรรษนับแตการกอตั้ง สภาการศึกษาแหงชาติใน
อดีต หรือ สกศ. ในปจจุบันไดดาเนิ
ํ นภารกิจทีส่ าคั
ํ ญในการวางรากฐาน
การศึกษาของชาติอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สํ าคัญอยางยิ่งยวดตอการ
พัฒนาประเทศทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ดวยภารกิจหนาที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญในการสรางสรรคพัฒนา
คนในชาติ สภาการศึกษาแหงชาติหรือคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจงึ
เปนที่รวมของบุคคลผูทรงภูมิปญญาและผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ รวมทัง้
ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ของประเทศที่ รั บ ผิ ด ชอบและมีอํ านาจตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการศึกษาของชาติรว มเปนคณะกรรมการรับ
ผิดชอบตออนาคตของชาติ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในปจจุบนั
จึงเปรียบดังสมองของชาติดานการศึกษา ซึง่ มี สกศ. เปนกลไกในการ
วิเคราะหสงั เคราะหและสนับสนุนขอมูลเพือ่ การตัดสินใจ โดยอยูบ นพืน้ ฐาน

51

ของการวิจัยและประเมินผลตามหลักวิชาการทีเ่ ปนระบบสากล รวมทัง้
การมีสว นรวมจากทุกสวนในสังคม
จากผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศทีผ่ า นมาเกือบหาทศวรรษ
เปนทีป่ ระจักษชดั วา สกศ. มีบทบาทสําคัญในการวางนโยบายและแผนการ
ศึกษาเพือ่ ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศทีส่ อดคลองกับ
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึง่ เปลีย่ นแปลงอยางไม
หยุดยัง้ การปฏิบตั ภิ ารกิจหนาทีต่ ามบทบาทของ สกศ.ในการพัฒนาการ
ศึกษาทุกยุคทุกสมัยยึดมั่นอยูบนความถูกตองเที่ยงตรงตามหลักวิชา
การ เพือ่ สรางสรรคใหการศึกษาเปนกระบวนการทีช่ ว ยใหคนไทยไดพฒ
ั นา
ตนเองอยางรอบดานตลอดชีวติ นับตัง้ แตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวติ
ตัง้ แตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตางๆ ทีจ่ ะ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข รูเ ทาทันการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ใหเปนพลัง
สรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืน
ประจักษพยานที่ยืนยันความแข็งแกรงดานวิชาการบนพื้นฐาน
การมีสว นรวมจากทุกฝายทีเ่ กีย่ วของของ สกศ. ที่สําคัญไดแก การจัดทํา
แผนการศึกษาแหงชาติ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ การ
วางพืน้ ฐานเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2517 และการจัดทํารางพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหง
ชาติ และการวางพืน้ ฐานเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2517 สกศ. มี
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บทบาทสําคัญในการกําหนดกรอบแนวคิด จุดมุง หมาย เปาหมาย
นโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับสภาวการณ
โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา วิจยั และประเมิน
ผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา รวมทัง้ มีการประชุมสัมมนาระดมสมองเพือ่
เปนขอมูลประกอบการดํ าเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมและแนวโนมการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับเปนผลสําเร็จของ
สกศ. ที่ไดจดุ ประกายความคิดใหคนทัง้ แผนดินเขามามีสว นรวมในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งเปนการพลิกโฉมหนาของการปฏิรูป
การเรียนรูและวัฒนธรรมการเรียนรูใหมของคนไทยที่คนไทยถามถึงกัน
มาอยางยาวนาน ซึง่ นอกจากเปนผลจากการดําเนินงานตามกระบวนการทาง
วิชาการอยางครบถวนแลว ยังเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมใน
กระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติทกุ ขัน้ ตอน นับตัง้ แตการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับสาระสําคัญดานการศึกษา และนํา
เสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญ ซึง่ มีผลใหคนไทยไดรฐั ธรรมนูญทีม่ เี นือ้ หา
สาระเกี่ยวกับการศึกษาอยูใน 4 หมวด 11 มาตรา ซึง่ มีความชัดเจน
และสมบูรณทส่ี ดุ นับตัง้ แตประเทศไทยมีรฐั ธรรมนูญมา
นอกจากนี้ ในการจัดทํารางพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
สกศ. ไดดําเนินการศึกษาวิจยั สาระสําคัญ เพือ่ ประกอบการยกรางพระ
ราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วถึ ง 42 ประเด็ น เพื่ อ ให ค ณะผู  เ ชี่ ย วชาญด า น
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กฎหมายนํ าไปประกอบการพิ จ ารณายกร า งกฎหมายการศึกษาที่
สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมไทย โดยผานกระบวนการระดมสมองและ
ประชาพิจารณทกุ ขัน้ ตอน จนกระทัง่ ประกาศใชเปนพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
เมือ่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลใชบังคับ การ
บริหารการศึกษาตามโครงสรางใหมจะรวมอยูในกระทรวงเดียว โดย
กํ าหนดใหมีองคกรที่เปนคณะบุคคลทํ าหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา
การดําเนินการดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ การพิจารณากลัน่ กรอง
กฎหมายทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ด ว ยเหตุ นี้ บทบาทหน า ที่ ข อง สกศ. ในอนาคตจะตอง
ปรับเปลี่ยนไปตามโครงสรางใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ อํานาจหนาทีใ่ น
การกํ าหนดนโยบายนั้ น จะต อ งมี ห น ว ยงานหลั ก ในการจั ด ทํ าแผน
ยุทธศาสตร ซึง่ กําหนดแนวนโยบายหลัก ปรัชญา เปาหมายและวัตถุ
ประสงคดา นการศึกษาที่ชัดเจน โดยแผนนี้จะเปนแผนรวมระดับชาติท่ี
กําหนดแนวการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติภายในกรอบความ
รับผิดชอบของหนวยงานแตละระดับและประเภท
ดังนั้น สกศ. จะตองมีบทบาทสําคัญในการเปนองคกรกลางซึง่
ทํ าหนาที่รวบรวมแนวคิดและปรัชญามากําหนดแนวนโยบายหลักและ
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ยุทธศาสตรอยางเปนระบบ กําหนดวิธกี ารแกปญ
 หาทีเ่ ปนอยูแ ละสราง
วิสัยทัศนของการพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงคในอนาคต
การรวมองคกรที่รับผิดชอบการศึกษาทุกระดับและประเภทอยู
ภายใตกระทรวงเดียวกันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 เพื่อใหเกิดบูรณาการในการจัดการศึกษา ถือวาเปนภารกิจที่
ทาทายคนไทยทั้งชาติ ดวยเหตุนี้ ถึงแมจะมีการแยกงานดานศาสนา
และวัฒนธรรมออกจากกระทรวงศึกษาธิการ แตยงั จําเปนตองมีองคกร
หลักที่ประกอบดวยคณะบุคคลผูทรงภูมิปญญาและเชี่ยวชาญดานตางๆ
เพื่อทํ าหนาที่พิจารณาใหความเห็นหรือใหคํ าแนะนํ าแกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งประสานการดําเนินงานดานการศึกษาใหบรรลุ
เป า หมายในการพั ฒ นาคนและสร า งสั ง คมไทยให เ ป น สั ง คมแห ง
ภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรูต อ ไป
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