รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ
_______________________________
กรรมการที่มาประชุม
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แทน)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ แทน)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ วงษ์ไกร
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา แทน)
๕. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายองค์กร อมรสิรินันท์)
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นายสงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการฯ แทน)
๗. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี คามั่น รองเลขาธิการฯ แทน)
๙. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
๑๑. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายนิติพันธ์ สระภักดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา)
๑๒. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสังคมอิเล็กทรอนิกส์ แทน)

๒
๑๓. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อานวยการฯ แทน)
๑๔. รองศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์
๑๕. นายเกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์
๑๖. นายเจต
ประภามนตรีพงศ์
๑๗. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ์
๑๘. นายทองอยู่
แก้วไทรฮะ
๑๙. รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร
๒๐. ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ
๒๑. นายนภดล
ทองนพเก้า
๒๒. นายนิพนธ์
สุรพงษ์รักเจริญ
๒๓. นายประทีป
วีระพัฒนนิรันดร์
๒๔. นายพนม
พงษ์ไพบูลย์
๒๕. รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
๒๖. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
๒๗. นายไพฑูรย์
จัยสิน
๒๘. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์
สินลารัตน์
๒๙. นายมานิจ
สุขสมจิตร
๓๐. ศาสตราจารย์ยงยุทธ
ยุทธวงศ์
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ
๓๒. นายวัชรินทร์
ศรีบุรินทร์
๓๓. ศาสตราจารย์วิริยะ
นามศิริพงศ์พันธุ์
๓๔. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
๓๕. นายสมหมาย
ปาริจฉัตต์
๓๖. นายสุทธินันท์
ปรัชญพฤทธิ์
๓๗. นายสุเทพ
สุริยาอัมฤทธิ์
๓๘. ศาสตราจารย์กติ ติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
๓๙. นายสุวัฒน์
เงินฉ่า
๔๐. รองศาสตราจารย์อิสมาแอ อาลี
๔๑. นายอานาจ
กุสลานันท์
๔๒. นายอาพล
จินดาวัฒนะ
๔๓. นายอมเรศ
ศิลาอ่อน
๔๔. ผู้ช่วยเลขานุการ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่เลขานุการ

๓
กรรมการที่ไม่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ติดราชการ
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ติดราชการ
๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ติดราชการ
๔. ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ติดราชการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
๕. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร สมมจิตโต)
ปฏิบัติศาสนกิจ
๖. พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมเมสโก)
ปฏิบัติศาสนกิจ
๗. รองศาสตราจารย์ชนะ
กสิภาร์
ติดภารกิจ
๘. นายนุชากร
มาศฉมาดล
ติดภารกิจ
๙. นายประพล
วิระพรสวรรค์
ติดภารกิจ
๑๐. ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
ติดภารกิจ
๑๑. ศาสนาจารย์มาโนช
แจ้งมุข
ติดภารกิจ
๑๒. นายวิทธยา
บริบูรณ์ทรัพย์
ติดภารกิจ
๑๓. ศาสตราจารย์วิรุณ
ตั้งเจริญ
ติดภารกิจ
๑๔. ศาสตราจารย์สุรพล
นิติไกรพจน์
ติดภารกิจ
๑๕. นายอมรวิชช์
นาครทรรพ
ติดภารกิจ
๑๖. เลขาธิการสภาการศึกษา
ติดราชการ
(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. นางสุทธศรี วงษ์สมาน
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. นางสาววัฒนา อาทิตย์เที่ยง
ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และ รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนกศ.
๓. นางโสภณา ตาแก้ว
ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๔. นางจินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม
ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
๕. นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
ผู้อานวยการสานักนโยบายด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา
๖. นางสาววรัยพร แสงนภาบวร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ
๗. นางอัมพร พงษ์กังสนานันท์
ผู้อานวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
๘. นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา

๔
๙. นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
๑๐. นายวีระ พลอยครบุรี

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อานวยการกองงานเลขานุการสภาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ก่อนการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)
แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ประธานสภาการศึ ก ษา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ติดราชการด่วน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอเชิญ นายอมเรศ ศิลาอ่อน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุมแทน
ประธาน (นายอมเรศ ศิลาอ่อน) เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ช่ วยเลขานุก าร แจ้ ง ให้ ที่ประชุม ทราบว่ า กรรมการและเลขานุ ก าร (เลขาธิก ารสภา
การศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) ติดราชการ จึงขอทาหน้าที่เลขานุการแทน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสุทธาสินี
วัชรบูล) รายงานที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่
๑/๒๕๕๔ ให้กรรมการสภาการศึกษาทุกท่านเพื่อพิจารณารับรอง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัด
การศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ ทองอิน ทร์ วงศ์โ สธร อนุ กรรมการสภาการศึ กษาด้ านการกระจาย
อานาจทางการศึ กษา รายงานว่ า การนาเสนอประกอบด้วยเอกสาร ๓ ส่วน คือ เอกสารการ
ประชุม ภาคผนวก และเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังนี้
รายละเอียดเอกสารแนบเพิ่มเติม ประกอบด้วย
๑) เป้าหมายการนาแผนสู่การปฏิบัติ เชิงปริมาณ ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ๒) สถานศึกษาทุก โรงได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ๓) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก ๘.๗ ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๑๒ ปี ในปี ๒๕๕๙ ๔) เอกชนเข้ามาร่วมจัด
การศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐ : เอกชน เป็น ๖๕ : ๓๕ ในปี ๒๕๕๙ และ

๕
๕) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น ๖๐ : ๔๐ ในปี ๒๕๕๙
๒) ตารางแสดงร้อยละของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จาแนกตาม
ระดั บ และประเภทการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๕-๒๕๕๐ พบว่ า สั ด ส่ ว นผู้ เรี ย นในภาพรวม
ระหว่างรัฐ : เอกชนจนถึงปี ๒๕๕๐ เป็น ๘๒.๓ : ๑๗.๗ ซึ่งเป้าหมายคือเพิ่มสัดส่วนภาคเอกชน
เป็น ๓๕ โดยจากข้อมูลในระดับอาชีวศึกษา ปี ๒๕๕๐ มีสัดส่วนเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว คือ
๓๕.๗ และข้อสังเกตที่จะเป็นปัญหาในอนาคตคือ อาจขาดแรงงานระดับกลาง เนื่องจากจานวนผู้
ที่เรียนอาชีวศึกษาและอนุปริญญากาลังลดลง
๓) บทบาทและผลกระทบของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน พบว่ า หลาย
ประเทศโดยเฉพาะในภาคพื้ น ยุ โ รปให้ ค วามส าคั ญ และพยายามเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของผู้ เ รี ย นใน
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยเชื่อว่าภาคเอกชนสามารถ
ตอบสนองความต้องการในเชิงอุปสงค์ (demand) ได้มากกว่าเชิงอุปทาน (supply) และมีตัวอย่าง
การเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งปรับเพิ่มจากจานวน
การเรียนในโรงเรียนภาคเอกชนร้อยละ ๕ ในปี ๑๙๐๐ เป็นร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๐๐๐ และลด
จานวนการเรียนในโรงเรียนภาครัฐจากร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๑๙๘๕ เป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๐๐๐
อีกทั้งยังมีความสาเร็จสูงในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
นานาชาติ
คณะทางานจั ด ท ายุ ทธศาสตร์ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของเอกชนในการจั ด การศึ ก ษาได้ ศึ ก ษา
สังเคราะห์เอกสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และยกร่างยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนใน
การจั ด การศึ ก ษาขึ้ น ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายในการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นผู้ เ รี ย นในส่ ว นของโรงเรี ย นและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้สูงขึ้น โดยมีสัดส่วนระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาลเป็น ๓๕ : ๖๕
สาหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ส่งเสริมให้
โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี บทบาทในการจัดและร่วมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน
สัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เจตนารมณ์ คือ การเพิ่มสัดส่วนภาคเอกชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒) เปลี่ยนบทบาท
การจัดการศึกษาภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ที่โ รงเรียนและสถาบันอุด มศึกษาเอกชนจัดได้ดี มี
คุณภาพ โดยรัฐมุ่งเน้นสนับสนุนวิชาการ และการติดตาม ประเมินผล เจตนารมณ์ คือ การลด
บทบาทของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เจตนารมณ์ คือ ให้ภาคเอกชนได้รับการ
พัฒนาให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับภาครัฐ เช่น การนิเทศ การฝึกอบรม เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ ๔)
ส่งเสริมภาคเอกชนจัดและร่วมจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย เจตนารมณ์ คือ ต้องการให้ภาครัฐ
ให้การสนับสนุนหรือมีมาตรการลดหย่อนภาษีสาหรับภาคเอกชนที่จัดหรื อร่วมจัดการศึกษา ซึ่งมี
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ ๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชน
โรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทาง

๖
การศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่น สถานที่
หอพั ก เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ส าหรั บ ผู้ ที่ ส นใจ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖) ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนน า
ผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๒
มาตรการ คือ ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น และส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการทาการวิจัยและพัฒนา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) นาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมว่า
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กาหนด
นโยบายให้มีก ารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการร่วมจัด และสนับสนุน การศึกษาของ
ภาครัฐ โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาของเอกชนเชิงปริมาณ ใน
ปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ ผู้เรียนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ สัดส่วนการจัดการศึกษาของ
เอกชนลดลง อยู่ที่ ๒.๖๗ ล้านคน และสัดส่วนภาครัฐกับภาคเอกชน ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็น ๘๑ :
๑๙ ส่วนในเชิงคุณภาพ จากผลการประเมินของ สมศ. พบว่า ๑) โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานสาย
สามัญ ในการประเมิน รอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘) โรงเรีย นที่มี คุ ณภาพดี มี สัด ส่ วนสู งกว่ า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกมาตรฐาน และการประเมินรอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒) โรงเรียน
ได้รับการรับรองร้อยละ ๘๘.๓ ๒) โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ได้รับการรับรองร้อยละ ๖๙.๘
และ ๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับการรับรองร้อยละ ๘๐.๓ และผลการทดสอบ O-net ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า โรงเรียนเอกชนชั้น ป.๖ และ ม.๓ มีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ทั้งประเทศ ยกเว้นชั้น ม.๖ ที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศเล็กน้อย
ปั ญ หาอุ ป สรรค พบว่ า การปฏิ บั ติ ต่ อ โรงเรี ย นเอกชนยั ง ไม่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น กั บ
โรงเรียนรัฐ เช่น การรับการอุดหนุนจากรัฐ การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน นโยบายของรัฐที่
ส่งเสริมและขยายโอกาสการศึกษาเอกชนไม่ชัดเจน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ในอนาคต และบทบาทของเอกชนในการมีส่วนร่วมในเชิงของสหกิจ ทวิภาคียังมีไม่มาก จากสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ จึงได้กาหนดเป็น ๓ เป้าหมาย คือ ๑) เพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนเอกชนต่อภาครัฐ ให้สูงขึ้นเป็น ๓๕ : ๖๕ ๒) โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก สมศ. และ ๓) ภาคเอกชนมีบทบาทจัดและร่วมจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
สาหรับยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษามี ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมให้โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดและ
ร่ ว มจั ด การศึ ก ษาและการเรีย นรู้ ใ นสั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ประกอบด้ ว ย ๓ มาตรการ ได้ แ ก่
๑) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปลี่ยนแนวทางการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนที่เน้นอุปทานเป็น
หลัก (supply side) มาเป็นการจัดสรรที่เน้นอุปสงค์ (demand side) มากขึ้น ทบทวนกฎหมาย
หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการเข้ามาร่วมจัดการศึกษาของเอกชน ให้มีการเผยแพร่แนวทางที่
โรงเรียนเอกชนสามารถดาเนินการเพื่อให้ผู้บริจาคเงินนามาลดหย่อนภาษีได้และส่งเสริมให้เอกชน

๗
เป็ น หุ้ น ส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ๒) ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให้ ท บทวนกฎหมาย
หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการเข้ามาร่วมจัดการศึกษาของเอกชน และให้มีการเผยแพร่แนวทาง
ที่โรงเรียนเอกชนสามารถดาเนินการเพื่อให้ผู้บริจาคเงินนามาลดหย่อนภาษีได้ และ ๓) กาหนด
วิธีการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและนาไปสู่การปฏิบัติได้ในการจัดสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน และติดตามผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เปลี่ยนบทบาทการจัดการศึกษาภาครัฐโดยเฉพาะพื้นที่ที่โรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดได้ดี มีคุณภาพ โดยรัฐมุ่งเน้นการสนับสนุนวิชาการและการติดตาม
ประเมินผล ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ ๑) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ พิจารณาความ
เหมาะสมในการขยายการรับนักเรียนในพื้นที่ที่ โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาได้อย่างดี มีคุณภาพ
รวมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมจัดโรงเรียนหรือจัดการศึกษาในพื้นที่ที่
ไม่มีโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนของรัฐไม่สามารถเข้าไปจัดบริการได้ โดยให้มีการจัดทาแผนที่ตั้ง
สถานศึกษาที่มีกฎหมายรองรับ ดาเนินการให้การรับนักเรีย นภาครัฐเป็นไปตามแผน และกาหนด
เกณฑ์การรับนักเรียนของรัฐให้ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทอาชีวศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและจัดให้มีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผล และ๒) ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให้ มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมการจั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมทั้งการขยายการรับนักศึกษาในพื้นที่ที่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัด
การศึกษาได้ดี มีคุณภาพ ให้มีการรับนักศึกษาภาครัฐเป็นไปตามแผน และส่งเสริมสนับสนุนด้าน
วิชาการ และจัดให้มีการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ ๑) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้เร่งพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและ
อบรมกับหน่วยงานของรัฐ ให้ครูโรงเรียนเอกชนเสนอขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยใช้
เกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับ ครูภาครัฐ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่ โรงเรียนเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พัฒนาระบบนิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล และให้มีระบบสนับสนุนให้
เกิดความมั่นคงในการเป็นครูของโรงเรียนเอกชน และ ๒) ระดับอุดมศึกษา ให้เร่งพัฒนาผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรโดยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้คณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสนอตาแหน่งทางวิชาการ โดยใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับภาครัฐ และจัดให้
มีระบบสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในการเป็นคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่ งเสริม ภาคเอกชนจั ดและร่ วมจัด การศึก ษากั บสถาบัน การศึก ษาใน
รู ป แบบที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดหรื อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ไ ทย
ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ได้แก่ ๑) สนับสนุนภาคเอกชนจัดการศึกษากับสมาคมหรือหน่วยงาน
ด้านวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของตลาด หรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยเป็นพิเศษ ๒) กรณีที่
เป็นความจาเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ รัฐ อาจร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยให้
ภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษา ๓) จัดให้มีมาตรการจูงใจภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

๘
การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษามากขึ้น ๔) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสมาคมหรือหน่วยงาน
ทางด้านวิช าชีพ กับสถานศึก ษาในการจั ดการศึ กษาระบบทวิภาคีมากขึ้ น และ ๕) ส่ง เสริ มให้
ภาคเอกชนพัฒนาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชน โรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาค
อาเซียน ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ โดย
ให้มีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบให้ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ๒) ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานานาชาติมากขึ้น โดย
สนับสนุนด้านภาษี การจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การทางานของอาจารย์ต่างประเทศ และ ๓) สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเปิด
สอนภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมภาคเอกชนนาผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศเข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ๒ มาตรการ ได้ แ ก่ ๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ภาคเอกชนที่เข้มแข็งร่วมกับ สถาบัน อาชีวศึกษา ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และ ๒) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เข้มแข็งร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ทาการวิจัยและพัฒนา และจัดให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเป็นความร่วมมือกันทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา
กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ๘ ประการ ดังนี้ ๑) จัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับข้อเสนอยุทธศาสตร์ ๒) ประสานการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามแผนอย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการดาเนินงาน ๓) สารวจและจัดทาแผนที่ตั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด ๔) สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ๕) ดาเนินการโครงการนาร่อง โดยร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ และทบทวนเป้าหมายยุทธศาสตร์ และมาตรการทุก ๒ ปี ๗) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ทาความเข้าใจข้อเสนอยุทธศาสตร์ และการนาสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๘) จัดให้
มีกลไกประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ซึ่งในทุกมาตรการได้มีการกาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบไว้เรียบร้อยแล้ว

๙
การพิจารณา
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ มีความคิดเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษามีแนวทางที่ดีในการที่จะสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา แต่
ควรกาหนดให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นแผนที่นาทาง (road map)
ควรมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย การจัดการศึกษาในประเทศไทยยังมีปัญหา เนื่องจากระบบการ
บริหารยังเป็นแบบแยกส่วน (Silo Management) ไม่ต่อเนื่องในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นถ้า
จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ต้องมีความชัดเจนว่าจะให้ภาคเอกชนเข้ามา
ดาเนินการในระดับใด ช่วงใด เช่น ระดับอาชีวศึกษา ต้องมีมาตรการพิเศษในการนาภาคเอกชน
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มโดยเฉพาะเรื่ อ งสหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นและท างานควบคู่ กั น ไป
ภาคเอกชนจึงต้องมีการกาหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ส าหรั บ เรื่ อ งโรงเรีย นกวดวิ ช า รั ฐบาลจะมี ม าตรการในการดู แ ลจั ด การอย่ า งไร และ
ภาคเอกชนที่ดาเนินการในรูปธุรกิจมากกว่าการศึกษา ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
และมีการกาหนดมาตรการที่ชัดเจน เช่น ให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อม ช่วยดูแล
สถานศึกษาที่ด้อยกว่า โดยมีสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเสริม ซึ่งปัจจุบัน สมศ.ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาสาหรับ
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง ที่เรียกว่า โครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “๑ ช่วย ๙” คือ
สถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งจะไปช่วยสถาบันการศึกษาที่อ่อนกว่า ๙ สถาบัน โดยจะพิจารณาให้
เป็นคะแนนพิเศษน่าจะใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบในระดับประเทศได้ เช่น ให้โรงเรียนเอกชน
ที่เข้ม แข็ งช่ ว ยจั ด การศึก ษาโรงเรีย นรัฐ หรื อ ให้ โรงเรีย นรั ฐที่เข้ม แข็ ง ช่ว ยในการจั ดการศึก ษา
โรงเรียนเอกชน ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยต้องมีการปฏิสัมพันธ์และ
สื่อสารระหว่างกันด้วย
นายเจต ประภามนตรีพงศ์ เห็นด้วยกับ(ร่าง) ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของเอกชนในการ
จัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) โดยมีความเห็น ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาเอกชนให้ผ่านโดยเร็ว เนื่องจากโรงเรียน
เอกชน ๔,๐๐๐ กว่าโรง หรือโรงเรียนนอกระบบ เช่น โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนตัดเสื้อผ้า
โรงเรียนเสริมสวย เป็นต้น จะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ทั้งหมด
๒) ต้องมีการกากับ ติดตาม ประสานเชื่อมโยงในแต่ละยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เพียงให้ผู้ปฏิบัติ
รับทราบเท่านั้น
๓) ยุทธศาสตร์ ๓.๑ (๒) ระบุว่า ให้ครูโรงเรียนเอกชนสามารถเสนอขอวิทยฐานะและ/หรือ
เลื่อนวิทยฐานะได้ โดยใช้เกณฑ์ประเมินเช่นเดียวกับครูภาครัฐ แต่รัฐบาลต้องเป็นผูล้ งทุน
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ (๔) ระบุว่า รัฐจัดให้มีระบบสนับสนุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการ
เป็ น ครู ข องโรงเรียนเอกชน ต้ องช่ ว ยกั น คิด แนวทางและมาตรการ เนื่ อ งจากว่า ปัจ จุ บัน นี้ ค รู
โรงเรี ย นเอกชนมั ก จะไปสอบบรรจุ เพื่ อ เป็ น ครู ข องรั ฐ หากโรงหนึ่ ง ครู ส อบบรรจุ ไ ด้ ป ระมาณ
๓๐-๔๐ คน โรงเรียนคงจะต้องปิดตัวลง จนกระทั่งมีการพูดว่าโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู

๑๐
สุ ด ท้ า ยนี้ อยากฝากไว้ ว่ า การศึ ก ษาเอกชนสามารถช่ ว ยจั ด การแบ่ ง เบาภาระการจั ด
การศึกษาให้ภาครัฐ ซึ่งบทความของธนาคารโลกเขียนไว้ว่า “ประเทศไทยใช้งบประมาณการศึกษา
เป็ น จ านวนมากถึ ง ๔-๕ แสนล้ านบาท ทาไมไม่ อ าศั ย ภาคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา ซึ่งนานาอารยประเทศได้ดาเนินการประสบผลสาเร็จกันมากมาย” โดยสมาคมเอกชน
เคยจัดทาข้อมูลไว้ว่า ปีหนึ่งๆ รัฐประหยัดเงินจากการให้ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ประมาณ ๓ หมื่นล้านบาท และไม่ต้องสร้างโรงเรียนหรือห้องเรียนจานวน ๔๙,๐๐๐ ห้องเรียน ซึ่ง
จะต้องใช้งบประมาณถึง ๓๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท
ปัจจุบันนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนมีอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน
ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว เพี ย งร้ อ ยละ ๗๐ เพิ่ ง จะเพิ่ ม อี ก ร้ อ ยละ ๑๐ เมื่ อ ๒ ปี ที่ ผ่ า นมา แต่
ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว ที่ รั ฐ ก าหนดไว้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว ที่ ค านวณมาแล้ ว ประมาณ ๑๐ ปี ซึ่ ง
คณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องได้ ม อบหมายให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษาทบทวนใหม่โดยจะปรับเพิ่มให้อีก ๒,๐๐๐ บาท
ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) เป็นเรื่องสาคัญ แต่ในเอกสารยังมีการใช้ภาษาที่กว้างอยู่
มาก เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรค...”
เป็นเรื่องที่ต้องทาอยู่แล้ว ข้อ ๑.๓ “ให้มีการกาหนดวิธีการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถ
นาไปสู่ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ ...” หากเขี ย นเช่ น นี้ ต้อ งระบุ ว่ า แนวปฏิ บัติ ห รื อวิ ธี ก ารคื อ อะไร ด้า นการ
อุดหนุน การจัดทาสัญญาร่วมกับภาคเอกชน การลดหย่อนภาษีทาอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากเอกสารการประชุม พบว่า ไม่มีปรากฏเรื่องการที่ให้รัฐทาสัญญากับเอกชนได้เพื่อจะให้เอกชน
จัดการศึกษา ข้อ ๔ หน้า ๗ “ส่งเสริมให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา...” คล้ายๆ แต่ไม่
เชิง เพราะระบุว่าเป็น “หุ้นส่วน” แต่รัฐอาจไม่จาเป็นต้องเป็นหุ้นส่วนก็ได้ แต่ไปให้เอกชนทา
ฉะนั้นควรเพิ่มเติมเรื่องการทาโรงเรียนพันธะสัญญาไว้ด้วย
นอกจากนี้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์มีการเขียนอย่างระมัดระวังมากเกินไปจนไม่สามารถทาอะไร
ได้ เช่น ส่งเสริมภาคเอกชนจัดและร่วมจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หรือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ควรเขียนเป็นแนวทางความ
ต้องการหรือส่งเสริมให้แน่ใจมากขึ้น ข้อ ๔.๒ “ในกรณีที่เป็นความจาเป็นเร่งด่วนและสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ รัฐอาจร่วมลงทุนกับภาคเอกชนโดยให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษา...” นั้น ที่
ส าคั ญ ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ คื อ เรื่ อ งการด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษา สรุ ป ว่ า โดยทั่ ว ไปเห็ น ด้ ว ย (ร่ า ง)
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแต่ควรใช้ภาษาที่ชัดเจน ตรงประเด็น
ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เห็นด้วยกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) เพราะเป็นเรื่องที่สาคัญที่รัฐจะต้องขับเคลื่อนในการ
ปฏิ รู ปการศึก ษาของประเทศ ปัจ จุ บัน การมี ส่ วนร่ ว มของเอกชนในการจัด การศึ ก ษาเพื่อ ให้ มี

๑๑
คุณภาพและมาตรฐานนั้น ประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจทุกประเทศกาลังทาอยู่ ประเทศไทย
พยายามที่จะดาเนินการแต่ติดขัดด้วยผลประโยชน์เชิงนโยบาย โดยได้ให้ความคิดเห็น ดังนี้
๑) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑–๓ ควรแยกระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น สายสามั ญ กั บ สาย
อาชีวศึกษาให้ชัดเจน มิฉะนั้นด้านอาชีวศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการผลิตกาลังคนที่สาคัญสาหรับการ
พั ฒ นาประเทศทางด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมจะขาดความส าคั ญ ลงไป ทั้ ง นี้ จ ะท าให้
ผู้รับผิดชอบกากับดูแลด้านอาชีวศึกษาเห็นภาพชัดขึ้นว่า ไม่ควรจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง เช่น การตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่จังหวัด
อุบลราชธานี หรือการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีเฉพาะทางพาณิชย์นาวี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งขาดความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ สถานศึกษาและ
ผู้เรียน เป็นการผิดพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ต้องการจะให้การจัดตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษาจะเป็นเฉพาะทางหรือกลุ่มจังหวัดโดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน โดยเรื่องดังกล่าวไม่
ผ่านคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และถูกนาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาควรได้ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์ว่าหากจะตั้งวิทยาลัยเฉพาะทางด้านยานยนต์เฉพาะ
ทางควรจะเปิดที่ภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองซึ่งมีอุตสาหกรรมยานยนต์สร้าง
ผลิตประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี
เป็นต้น และจะสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่า
การจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาให้เน้นความเชื่อมโยงของสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดนั้น เพื่อ
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การกระจายอานาจ และใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาคเอกชน
และสถานศึกษา จึ งขอฝากไว้ว่ า รัฐมนตรีที่กากั บดูแ ลกระทรวงศึ กษาธิการควรมาจากพรรค
การเมืองเดียวกัน และมีนโยบายที่ชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน
๒) มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มาจากโรงเรี ยนเทคนิค ไทยเยอรมัน ปัจจุบันเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนให้งบประมาณจานวน ๔๐ ล้าน
บาท สาหรับซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อทาการวิจัยและฝึกอบรม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีคาสั่งอนุมัติ
งบประมาณให้ ๑,๖๖๙ ล้านบาท ในการตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขาดแคลนกาลังคนอยู่ ซึ่ง
เรื่องดังกล่าวเห็นว่า ทาไมไม่ตั้งในสถาบันอาชีวศึกษาจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และควรร่วมมือกับ
ภาคเอกชนมาช่วยในการพัฒนากาลังคนทางด้านช่างฝีมือ ช่างเทคนิคหรือนักเทคโนโลยี ในพื้นที่ที่
เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะทาง นอกจากนี้นักศึกษามีโอกาสจะได้ฝึกงานแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา
จะได้ช่างที่มีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
สรุปว่า การทางานของผู้ บริหารระดับสูง ของแต่ล ะองค์กรหลัก ต้องผ่านตามขั้นตอนที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้การที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษายื่นฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เพื่ อ ต้ อ งการให้ เ ห็ น ว่ า กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ มี
ความสาคัญที่จะต้องถือปฏิบัติ หากไม่ทาตามก็จะเกิดปัญหามากมาย

๑๒
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เห็นด้วยกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) และเห็นความสาคัญของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา และการที่จะให้แผนยุทธศาสตร์ประสบความสาเร็จ ต้องมีแนวปฏิบัติและ
มีการผลักดันแนวปฏิบัติให้ชัดเจน โดยมีความเห็น ดังนี้
๑) การกาหนดสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐและเอกชนเป็น ๖๕:๓๕ นั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ตัวเลขเหล่านีค้ วบคุมไม่ได้ สังเกตได้ว่าแต่ละปีภาครัฐก็ขยายสถานศึกษา แต่ภาคเอกชนมีแต่แย่ลง
ดัง นั้น เห็ นว่ าคณะทางานควรไปด าเนิน การต่ อเรื่อ งแผนปฏิ บัติ ก ารว่า จะทาอย่ างไร เช่น การ
ควบคุมสัดส่วนผู้เรียนในระดับ อุดมศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็น ๗๐:๓๐ มหาวิทยาลัย
ต้ อ งรั บ แล้ ว รั บ อี ก ๓-๔ รอบ ซึ่ ง รั ฐ เองก็ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ รั ฐ ควรจั ด สรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัยให้ดาเนินการโดยเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษามากขึ้น เป็นต้น
๒) ความช่วยเหลือในเชิงวิชาการ ควรมีการลงทุนในการพัฒนาคณาจารย์ ภาครัฐและ
เอกชนร่วมกัน ควรให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเอกชนมีความมั่นคง ในทางปฏิบัตินั้น จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร ซึ่งปัญหาใหญ่ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์นี้คือทาอย่างไรจึงจะสามารถทาให้ได้ผล
ตามที่เสนอ
๓) งบประมาณการวิจัย การยอมรับหรือการดูแลหรือการให้ความเท่าเทียมกันในเชิ ง
วิชาการระหว่างรัฐกับเอกชนยังมีไม่มากพอ
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เห็นด้วยกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ
เอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) แต่มีข้อสังเกตดังนี้
๑) ควรกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อ ๒ และ ๓ สาหรับข้อที่ ๑ ควรปรับปรุง
ภาษาเล็กน้อย จากเดิม “เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในส่วนของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
สูงขึ้น...” ให้เปลี่ยนเป็น “เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา เพราะหากใส่คาว่า “โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา” อาจดูเหมือนเพิกเฉยใน
ส่ ว นของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาและวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ถื อ เป็ น โรงเรี ย น และ ข้ อ ๓
“ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาและร่วมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น” ควรกาหนดเป็นร้อยละให้ชัดเจนว่า เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าไร
๒) ยุ ทธศาสตร์ ๖ ข้ อ ควรปรั บ ให้ เหลือ ๕ ข้ อ ดั ง นี้ ๑) ส่ ง เสริ มการลงทุ นในการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ๒) เปลี่ยนบทบาทการจัดการศึกษาภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนทาง
วิชาการและการติดตามประเมินผล ๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาเอกชน ๔) เสริมสร้างแรงจูงใจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยให้มีหุ้นส่วนหรือมี
พันธะสัญญาในการจัดและพัฒนาการศึกษาเอกชน และ ๕) รวมพลังภาคเอกชน สถานศึกษา
เอกชนและสถานศึกษาของรัฐในการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
๓) จากเอกสารประกอบการประชุ ม ตาราง ก๔ ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ควรปรับคาว่า “สายสามัญ” เป็น “สายสามัญศึกษา”

๑๓
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ มีความเห็น ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) รัฐต้องอุดหนุนเอกชนร้อยละ ๑๐๐ จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเกิดนโยบายที่มุ่งเน้นไปที่
ความต้องการสินค้าและการอุปโภคบริโภค (demand side) เงินอุดหนุนต้องใกล้เคียงกับ
ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้ใช้จ่ายไป ทั้งนี้ demand side จะไม่มีทางเป็นไปได้หากเงินอุดหนุนของเอกชนยัง
ต่ากว่าความเป็นจริงและยอดเงินอุดหนุนยังต่ากว่าความเป็นจริงอีก
๒) การยกเว้นภาษีต้องระบุไว้ให้ชัดเจน เช่น โรงเรียนกวดวิชาเฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง ได้รับการยกเว้นภาษี และกระทรวงศึกษาธิการต้องทาหน้าที่เหมือนกรมสรรพากร คอยดู
ว่าองค์กร/มูลนิธใิ ดทาประโยชน์เพื่อสังคมให้ได้รับการยกเว้นภาษี
๓) เงินเพิ่มพิเศษ/วิทยฐานะรัฐต้องออก เพราะโรงเรียนเอกชนบางแห่งรับเงินอุดหนุน แต่
ว่าต้นทุนที่คิดไม่ได้รวมเงินวิทยฐานะอยู่ด้วย
๔) การให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ควรระบุให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม เช่น การเป็นหุ้นส่วนผลิตแพทย์ เหมือนมหาวิทยาลัยรังสิตจาเป็นต้องมีโรงพยาบาลของ
รัฐเข้ามาทาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนมากกว่าที่จะไปเขียนนามธรรม
และไม่มีอะไรที่เป็นแนวทางไปปฏิบัติได้
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เลขา ปิ ย ะอั จ ฉริ ย ะ มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ บทบาทของ
ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาตามความต้องการของตลาด คาว่า “ตลาด” จะรวมถึงเด็กด้อยโอกาส
เด็กเร่ร่อนหรือคุณแม่วัยใส เพราะกลุ่มเหล่านี้รัฐอาจถูกมองว่ามีจานวนไม่มากพอที่จะลงทุน แต่ถ้า
ในด้านสิทธิของเด็กต้องการโอกาสในการศึกษาด้วย ทั้งนี้คาว่า “ตลาด” จะแคบไปสาหรับความ
ต้องการของกลุ่มคนที่เกิดขึ้นตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ซึ่งต้องอาศัยบทบาทของ
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ฉะนั้นในมาตรการข้อ ๔.๒ ที่
เสนอว่า “...รัฐอาจร่วมลงทุนกับภาคเอกชนโดยให้ภาคเอกชนจัดตั้งเป็นสถานศึกษา...” เป็น
รูปแบบที่ตั้งรับ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่มีโอกาสมาเข้าโรงเรียนแน่นอน ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการที่จะ
เข้าถึ งโดยการจั ดการศึกษารู ปแบบที่ห ลากหลาย นอกจากนี้ การส่งเสริมเอกลัก ษณ์ไทยต้อ ง
คู่ขนานไปกับความสามารถในการอยูบ่ นสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียมนานาประเทศด้วย
รองศาสตราจารย์อิสมาแอ อาลี มีความคิดเห็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓ “สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเปิดสอนภาษาสากล...”
ควรเพิ่มภาษาอาหรับด้วย เพราะภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มีคนใช้มากพอสมควรในตะวันออก
กลาง ยุโรป อเมริกา จึงอยากให้มีการสนับสนุนอย่างชัดเจน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกาลังมีแผน
ที่จะเปิดศูนย์พัฒนาภาษาที่มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ต้องการให้ศูนย์
ดั ง กล่ า วสามารถเป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาคนไทยในการใช้ ภ าษาอาหรั บ รวมถึ ง ภาษามลายู (Bahasa
Melayu) ด้วย

๑๔
๒) ควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่องของโรงเรียนที่สอนศาสนาอย่างเดียว ควรมีการนา
ระบบการศึกษานอกโรงเรียนเข้ามาสอนในโรงเรียนเพื่อให้มีการเรียนรู้ภาษาไทยและระบบของ
การศึกษาไทย ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในการพัฒนาชาติต่อไป
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาวสุวรรณี
คามั่น) เห็นด้วยกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๖๑) สิ่งสาคัญคือการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาจะสามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ได้มาก และสามารถไปกระตุ้นการแข่งขันในเชิงคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
ทั้งนีม้ ีความคิดเห็น ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) ควรทบทวนการก าหนดเป้ า หมาย โดยให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างของประชากรไทยในอนาคต
๒) ยุทธศาสตร์ควรมีความชัดเจน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น พ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน การลงทุนในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ (Public
Private Partnership : PPP) เป็นต้น ซึ่งควรนามาวิเคราะห์ และเพิ่มเติมมาตรการภายใต้
ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
๒.๑) มาตรการ ๑.๓ “ให้มีการกาหนดวิธีการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้ในการจัดสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและเอกชน...” ควรต้องระบุว่าแนว
ปฏิบัติคืออะไร
๒.๒) เรื่องของการลงทุน เช่น การจัดตั้งสถานศึกษา ภาคเอกชนตั้งสถานศึกษา
แล้วภาครัฐทาอย่างไร รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการ
๓) การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) ต้องทบทวนว่า โรงเรียนเอกชน
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องอยู่ในกรอบของคุณวุฒิวิชาชีพ (NQF) ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ของ
ประเทศด้วย
๔) กลไกการขั บเคลื่อนสู่ การปฏิบั ติ จะต้องมีฐานข้อมู ลที่ชั ดเจนพอสมควรที่จะมาทา
แผนงาน/โครงการ เช่น ข้อมูลของสมศ.ในการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ การทา
แผนปฏิบัติการต้องเน้นเฉพาะประเด็นสาคัญ คงไม่สามารถทาได้ทุกๆ โครงการอย่างที่เสนอมา
ประธาน มีข้อสังเกตเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ๓ ประเด็น ดังนี้
๑) ปัญหาใหญ่ที่สุดของการศึกษาไทยในขณะนี้คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา ถ้าภาคเอกชน
เข้ามาร่วมหรือเป็นแกนนาในการพัฒนาการศึกษาต่อไปคุณภาพจะดีขึ้นหรือไม่
๒) การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) แต่มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่
๓) สภาการศึกษาวางแผน แต่หน่วยปฏิบัติยอมรับหรือไม่และมีผู้ปฏิบัติหรือไม่

๑๕
นายพนม พงษ์ไพบูลย์ เห็ น ด้ ว ยกั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า บางเรื่องเป็นเรื่องที่สาคัญ หากแต่ยัง ไม่ได้ ถูกนามากล่าวถึง ไว้ใน
เอกสาร เช่น ค่าเล่าเรียน โดยมีความเห็นว่าควรจะเปิดเสรีในการเก็บค่าบารุงการศึกษา ถ้าเกิด
ต้องการให้เกิดการแข่งขันจริง ก็ต้องให้เสรี หากภาคเอกชนคิดค่าเล่าเรียนแพงไป ประชาชนไม่มี
จ่าย ก็ไม่เลือกเข้าศึกษา แต่ถ้าเอกชนจัดการศึกษาดีก็มีสิทธิที่จะเก็บค่าเล่าเรียนสูงขึ้น จะได้มีเงิน
สาหรับปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการครูเอกชนให้ดีขึ้น ส่วนเรื่องของการดูแลค่าเล่าเรียนที่
เหมาะสมจะต้ อ งไม่ ไ ปควบคุ ม มากเกิ น ไป ซึ่ ง จะไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งการจ่ า ยเงิ น นอกระบบ
(แป๊ะเจี๊ยะ) ด้วย
รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) เป็นนามธรรมมากเกินไป โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
๑) ควรเน้นให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะให้
การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งไร เหตุ ผ ลคื อ สถานประกอบการจะมี ค วามพร้ อ มในเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ๑) มี
เทคโนโลยีทันสมัยและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ๒) มีงบประมาณเพียงพอ ๓) มีผู้ฝึกงานเป็นมือ
อาชีพ ทั้ง นี้องค์การแรงงานระหว่ างประเทศได้ ให้ค วามคิดรวบยอดไว้ ว่า การเรียนรู้ ในสถาน
ประกอบการ ซึ่งทางการศึกษานาไปประยุกต์ใช้ คือ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่พูดกันมา
นานแล้ว แต่ได้ดาเนินการบ้างหรือไม่ ปัจจุบันประเทศไทยขาดการผลิตกาลังคนสายกาลังแรงงาน
(Workforce) อย่างมาก และกาลังแรงงานก็ขาดทักษะความเป็นมืออาชีพ (Professional Skills)
ด้วย นอกจากนี้ จากเอกสารเขียนว่า เมื่อสิ้นสุดแผนการศึกษาแห่งชาติคือ พ.ศ.๒๕๕๙ การพัฒนา
การศึ ก ษาของประเทศ จะบรรลุ ดั ง นี้ ๑) คนไทยเป็ น คนดี คนเก่ง และมี ค วามสุ ข นั้ น เห็ น ว่ า
ความสุขเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องศึกษา แต่อยากเห็นว่า “คนไทยคิดเป็น ตัดสินใจเป็น และทางานเป็น
ทีมเป็น” มากกว่า
๒) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมหรือทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นแม่งานหลัก
ก่อน และต้องให้มีคุณภาพด้วย
๓) ควรคิดยุทธศาสตร์ที่จะให้ภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็น
รูป ธรรม เช่ น มาตรการลดหย่อ นภาษี สิทธิป ระโยชน์ต่ า งๆ นอกจากนี้ สถานศึ กษาต้อ งช่ ว ย
ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพจึงจะสามารถที่จะ
ใช้กับตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
รองศาสตราจารย์ วุ ฒิ ส าร ตั น ไชย ชี้ แ จงว่ า จากความคิ ด เห็ น ของกรรมการข้ า งต้ น
อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอานาจทางการศึกษาได้มีการพิจารณาแล้ว ดังนี้
๑) การกาหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ๖๕ : ๓๕ เหตุผล
คือ ๑) ต้องการเอกภาพทางนโยบาย เพราะว่านโยบายของรัฐ บาล คือ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ โครงการโรงเรียนดีประจาตาบล เป็นต้น ซึ่ง นโยบายดังกล่าวไม่ได้ไปเอื้อต่อการ

๑๖
แข่งขันให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดการศึกษา ดังนั้นกุญแจสาคัญคือ การกาหนดเป้าหมายที่พอจะ
เปรีย บเทีย บว่ าจะลงไปสู่ระดั บใด เป็ นเป้า หมายเท่า ไร ซึ่ งสั ดส่ วนผู้เ รี ยนระหว่ างภาครั ฐและ
ภาคเอกชน ๖๕ : ๓๕ เป็นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่ยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารการ
ประชุ ม จะให้ มี ก ารทบทวนเป้ า หมายทุ ก ๒ ปี เหตุ ผ ลคื อ ว่ า เราอยากเห็ น เรื่ อ งของแผนที่ ตั้ ง
สถานศึกษา (School Mapping) ซึ่งจะชี้ให้เห็นเรื่อง อุปสงค์และอุปทานที่ตรงกัน และการเพิ่มใน
เรื่องของสถานภาพทางคุณภาพของโรงเรียนด้วย
๒) ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑-๓ เป็ น เรื่องของการพั ฒ นาคุ ณภาพโรงเรีย นเอกชน การให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้านการเงิน และการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งคณะอนุกรรมการจะนาข้อคิดเห็นของกรรมการ
ไปปรั บ ปรุ ง ส าหรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ เป็ น เรื่ อ งการเชิ ญ ภาคเอกชนเข้ า มาร่ ว มจั ด การศึ ก ษา
โดยเฉพาะการรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนที่จะมีการไหลเวียนของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
(free flow skilled labor) ในปี ๒๐๑๘ ทั้งนี้ในส่วนของรูปธรรมกลไกสาคัญคือ แผนปฏิบัติการ
โดยให้สภาการศึกษานาไปทาต่อ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเขียนรายละเอียดทั้งหมดลงในยุทธศาสตร์
ฉะนั้นปัญหาในเรื่องแผนที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) กับเรื่องเป้าหมายเป็นเรื่องที่อยู่
ระหว่างการหารือ
๓) เรื่องการอุดหนุนภาคเอกชนว่าจะเป็นอย่างไร จะเห็นว่าอนุกรรมการพยายามใช้คาว่า
“ขอรับเงินอุดหนุนให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” โดยเทียบเคียงการอุดหนุนสถานศึกษาของรัฐ
ก็คือไม่เท่ากันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า ถ้าภาครัฐเห็นว่าเรื่องอาชีวศึกษาต้องการให้เอกชนเป็น
แกนนาก็อาจจะอุดหนุนมากกว่าของภาครัฐก็ได้ ซึ่งจะเป็นจุดที่ต้องทาในรายละเอียดมากขึ้ น
ทั้ง นี้ ข้อ คิ ด เห็น และข้อ เสนอแนะของกรรมการ คณะอนุ ก รรมการจะน าไปปรั บ ปรุง
เพิ่มเติม สาหรับในส่วนของแผนปฏิบัติการเห็นว่าต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด
ซึ่งการทาแผนปฏิบัติการต้องดาเนินการอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
ลักษณะเหมือนแผนทั่วไป เมื่อนาไปปฏิบัติ จะเกิดผลกระทบสูงหรือไม่ ดังนั้นยุทธศาสตร์ต้องมี
ความท้าทายและต้องเขียนเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลของ
เอกชนควรมากกว่าร้อยละ ๗๐ และควรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเอกชน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เห็นว่าการกาหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน ๖๕ : ๓๕ เห็ นว่ าไม่ มี อ ะไรที่ เป็ น รู ป ธรรมที่ จะทาให้ ไ ปถึ ง จุ ด นั้ น ได้ อยากให้
คณะกรรมการมีความกล้าที่จะเสนออย่างตรงประเด็นและชัดเจน
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ชี้แจงว่า ประเด็นที่อนุกรรมการมีการพิจารณามากคือ
เรื่องเป้าหมายโดยหากเป็นแบบที่ตั้งไว้จริง คานงัดสาคัญคือเรื่องระบบการเงินโดยมีกลไกสาคัญคือ
ระบบตลาดเสรี ซึ่ ง ผู้ เรีย นเป็ น ผู้เลื อ กบริ การและเลื อกคุ ณภาพ หากกรรมการเห็ น ชอบ (ร่ าง)
นโยบายดังกล่าว การปรับยุทธศาสตร์และการให้จุดเน้นของยุทธศาสตร์ทาได้แน่นอน แต่ปัญหา
ใหญ่คือเอกภาพทางความคิดและเอกภาพทางนโยบายและผู้สนับสนุนจากภาครัฐ

๑๗
ประธาน มี ค วามเห็ น ว่ า หากต้ อ งการให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจน
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพการศึกษา ต้องมียุทธศาสตร์ที่ ท้าทายพอที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และต้องมีการประสานกับหน่วยปฏิบัติให้ร่วมดาเนินการอย่างจริงจัง ดังนั้น หากภาคเอกชนจะเข้า
มามีส่วนร่วมจัดการศึกษาในสัดส่วนระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเป็นร้อยละ ๒๐ : ๘๐ จะง่าย
ที่สุด หากสัดส่วนเป็น ๘๐ : ๒๐ ภาคเอกชนคงไม่มีกาลังพอ ซึ่งเป็นเรื่องต้องพิจารณาต่อว่า ทาได้
หรือไม่ได้ ต้องใช้เงินเท่าไร และจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาอย่างไร
กรรมการและเลขานุ ก าร (ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร รองเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา นางสาว
สุทธาสินี วัชรบูล) เสนอว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการจะนาไปปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ให้เป็นเชิงรุกและมีความท้าทายมากขึ้น และขอ
อนุญาตที่ประชุมว่า เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วขอเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
นาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้ทา
หนังสือมอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดาเนินการศึกษาเรื่องของเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลสาหรับสถานศึกษาเอกชน รวมทั้งให้พิจารณายุทธศาสตร์ในเรื่องของการที่จะ
ปรับดาเนินการมาตรการต่างๆให้ภาครัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้
สานักงานสภาการศึกษาเป็นผู้ดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งสภาการศึกษาได้เสนอไป
เรียบร้อยแล้ว และสอดคล้องกับที่ประชุมได้อภิปรายคือ ร้อยละ ๑๐๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้จะ
เพิ่มจากร้อยละ ๗๐ ๘๐ และ๙๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ และปรับค่าใช้จ่าย เช่น ก่อนประถมศึกษาจาก
๖,๙๐๐ บาท เป็น ๑๔,๐๐๐ บาท เป็นต้น จากงานวิจัยของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จะต้องผนวกกับเรื่องมาตรการส่งเสริมเอกชน ดังนั้นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เสนอไปแล้วผนวกกับ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ ก ารมีส่ วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึก ษา เป็นเสมือนสัญญาที่จะทาให้
ภาคเอกชนรับผิดชอบการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยให้ภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน
นายสุวั ฒ น์ เงิน ฉ่ า มี ค วามเห็ น ว่า แม้ก รรมการฯ ส่ว นใหญ่ จะเห็น ด้ ว ยในหลั ก การแต่
คณะอนุกรรมการต้องนากลับไปปรับปรุงยุทธศาสตร์และเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น
การกาหนดสัดส่วนผู้เรียนระหว่างภาครัฐและเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาเป็น
๖๕ : ๓๕ ภายใน ๕-๑๐ ปี เพราะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษาเอกชนยังต่า
มากเพียงร้อยละ ๒๐

๑๘
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า เมื่อคณะอนุกรรมการนา
กลับไปปรับปรุงยุทธศาสตร์และเป้าหมายให้มีความชัดเจน มี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมแล้ว
ควรน ากลั บ เข้ า ที่ ป ระชุ ม อี ก ครั้ ง ก่ อ นเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง นี้ ค วรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ แ ทน
ภาคเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย
ประธาน สรุปว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา ควร
ปรับปรุงแก้ไขและทามาตรการต่างๆ ให้ชัดเจน หลังจากได้ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมแล้ว และ
นาเสนอต่อสภาการศึกษาอีกครั้ง กระทรวงศึกษาธิการต้องผนึกกาลังกัน และคิดว่าจะต้องเปลี่ยน
ให้ได้ทั้งฝ่ายวางแผนและฝ่ายปฏิบัติ ซึ่งจะใช้เวลานานเท่าไรไม่สาคัญ ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วน
ใหญ่ก็จะสามารถทาได้และจะทาอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณภาพได้อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๑) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอานาจทาง
การศึกษานากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นาเสนอ
ต่อสภาการศึกษาอีกครั้งก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
นายสุ วัฒน์ เงิน ฉ่า อนุกรรมการสภาการศึกษาด้า นการกระจายอ านาจทางการศึกษา
น าเสนอ (ร่ าง) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) รายละเอียดดังนี้
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่และ
สถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) จัดทาขึ้นโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากรายงานการวิจัยของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอ
ทางเลือกระบบของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะปี ๒๕๕๓ โดยวรากรณ์ สามโกเศศ
และคณะ นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอานาจทางการศึกษาได้
แต่งตั้งคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อไปศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยในการศึกษาดังกล่าวได้เชิญ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางและความเป็นไปได้ในการนาร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติรวมหลายครั้ง มีผล
การดาเนินงานสรุปได้ดังนี้

๑๙
สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่ าประเทศไทยมีเขตพื้ นที่ก ารศึ กษารวมทั้งสิ้ น ๒๒๕ เขต แบ่ งเป็ นเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต มีโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน ๓๑,๕๐๘ โรง ซึ่งรวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนลงมา และโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ ๒,๕๐๐
คนขึ้นไป นอกจากนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการมอบอานาจไป
ยังเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงหลายเรื่อง รวมทั้งการกระจายอานาจที่เป็นไปตามบทบัญญัติใน
กฎหมาย เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ในหลายเรื่อง มีการ
จัด ทากฎกระทรวง ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี การกระจายอานาจการบริห ารและการจั ดการ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ ที่กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ งบประมาณ บริ ห ารงานบุ ค คล และบริ ห ารทั่ ว ไป มี ก าร
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถานศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประมาณร้อยละ ๘๑-๘๒ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพเหลืออีกเป็นจานวนมาก
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา เช่น ความไม่พร้อมด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณ ความไม่พร้อมของผู้กระจายอานาจแต่ละระดับ ความไม่พร้อมของ
ผู้รับการกระจายอานาจที่ยังขาดความรู้ ทักษะ เจตคติทางบวก และสมรรถนะในการบริหาร
จัดการแบบกระจายอานาจ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารทุกระดับยังไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรม
การทางานแบบมีส่วนร่วม บริบทแวดล้อมของสถานศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการทางานแบบมีส่วนร่วม
ความไม่ต่อเนื่องในการบริหารทาให้การปฏิบัติไม่เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม วัฒนธรรมและค่านิยม
ขององค์ก รที่ บ ริหารจั ด การแบบรวมศู น ย์ อ านาจมาเป็ น ระยะเวลายาวนาน การบริห ารของ
องค์คณะบุคคลและผู้บริหารแต่ละระดับขาดประสิทธิภาพ และไม่ให้ความสาคัญกับระบบการ
นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการ
กระจายอานาจทางการศึกษาจึงได้ เสนอ (ร่าง)ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการการศึกษาสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ กระจายอานาจและ
หน้าที่ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามากขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียม
ความพร้อมให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

๒๐
(ร่า ง) ยุทธศาสตร์ก ารกระจายอานาจการบริหารการจั ดการการศึก ษาสู่ เขตพื้นที่ และ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) การกระจายอานาจและหน้าที่ตามศักยภาพ
และความพร้อม ๒) การสร้าง การพัฒนา และการเสริมสมรรถนะ ศักยภาพของผู้บริหาร ๓) การ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อเอื้อต่อความเป็นนิติบุคคลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา ๔)
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความร่ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัด ๕) การจัดสรรงบประมาณโดยยึดทั้งพื้นที่ และยึดวั ตถุประสงค์เฉพาะเป็น
หลัก และ๖) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเขตพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่นจัดและร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) นาเสนอมาตรการในการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การกระจายอ านาจและหน้ า ที่ ต ามศั ก ยภาพและความพร้ อ ม
ประกอบด้วย ๖ มาตรการ คือ ๑) ให้มีการจัดกลุ่มและประเภทเขตพื้นที่ การศึกษาตามศักยภาพ
และตามระดับการศึกษาที่รับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา ๒) ให้มีการจัดทาแผนขับเคลื่อนการ
กระจายอานาจทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปแบบขั้นบันได โดยคานึงถึง
ศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา และเสนอให้มีการจัดกลุ่ม สถานศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ
สถานศึกษาที่มีความพร้อมมากที่สุด มาก ปานกลางและสถานศึกษาที่ต้องการส่งเสริมและดูแล
เป็นพิเศษ พร้อมทั้งให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในการดาเนินการและการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษาแต่ละกลุ่ม ๓) ให้มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมและศักยภาพที่ชัดเจน
เพื่อแบ่งกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ๔) ให้มีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่งเสริม
สถานศึกษาที่ต้องให้การดูแลส่งเสริมเป็นพิเศษ ๕) ให้มีการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การส่งเสริมสถานศึกษาและเขตพื้นที่ที่มีการปฏิบัติ งานดีเด่น
(best practice) ให้ขยายผลต่อไป และ ๖) ให้มีบุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษาอย่าง
พอเพียงเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง การพัฒนา และการเสริมสมรรถนะ ศักยภาพของผู้บริหาร
ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ดังนี้ ๑) ให้มีการคัดสรรผู้บริหารด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คน
ดี คนเก่งเข้ามาปฏิบัติงาน ๒) ให้มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้บริหารที่สอดคล้องกับหลักการ
กระจายอานาจ ความก้าวหน้าทางอาชีพและระบบการจูงใจ ๓) ให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้นา ทั้งทาง
ช่องทางปกติและกลไกการสนับสนุนด้วยช่องทางพิเศษตามกลุ่มศักยภาพของสถานศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และ ๔) ให้มีระบบจูงใจและความก้าวหน้าเป็นพิเศษสาหรับผู้บริหารที่ผ่าน
การประเมินตามระบบสัญญาที่บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อเอื้อต่อความเป็นนิติบุคคลและความ
เป็นอิสระของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้ ๑) ให้มีการเร่งทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งวิธีการได้มา องค์ประกอบอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ ๒) ปรับปรุงแก้ไข

๒๑
กฎหมายและระเบียบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มการ
บริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้ ๑) ให้มีการจัดทาแผน
บูรณาการเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อการบริหารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ๒) ให้มีหน่วยงานกลางด้านการนิเทศและสร้างเครือข่ายศึกษานิเทศก์พร้อมทั้ง
ให้มีอตั รากาลังและทรัพยากรในการปฏิบัติงานด้านนิเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดสรรงบประมาณโดยยึดทั้งพื้นที่ และยึดวัตถุประสงค์เฉพาะเป็น
หลัก ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ดังนี้ ๑) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงลักษณะ
การทางานและความต้องการจาเป็นของเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาแต่ละกลุ่ม และภาระ
งานที่ จ าเป็น ทั้ ง ๔ ด้ าน โดยจั ด สรรงบประมาณให้เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาเพื่ อการบริห ารจั ดการ
ตามปกติ และเพื่อปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งพัฒนางานตามนโยบายเฉพาะ จัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาในลักษณะงบอุดหนุนรายหัวให้เหมาะกับสภาวะทางเศรษฐกิจสาหรับผู้ เรียนตามปกติ
และงบอุดหนุน รายหัว สาหรับผู้เรียนกลุ่ม ด้อยโอกาส จัดสรรงบอุดหนุน รายหัวและทรัพยากร
เพิ่ ม เติ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ๒) ให้ มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลด้ า นงบประมาณที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ๓) จั ด สรรทรัพ ยากรและงบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการ
กระจายอานาจและการจัดการสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเขตพื้นที่
และสถานศึกษา และ ๔) ให้จัดสรรงบประมาณให้กับเขตพื้นที่ การศึกษาในการนิเทศ และการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สถานศึกษาทุกสังกัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเขตพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นจัดและร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ๒
มาตรการ ดังนี้ ๑) ให้เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นสารวจแหล่งเรียนรู้
ในพื้น ที่ รวมทั้ งพั ฒนาแหล่ง เรีย นรู้ ที่หลากหลายให้ กระจายอย่ างทั่ วถึ ง และ ๒) ให้เขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย โดยร่ ว มมื อ กั บ
สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ รวมทั้ ง สถาบั น สั ง คมอื่ น ในการประสานสนั บ สนุ น และให้
คาแนะนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาการ
กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๑) จัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อ งกับข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ โดยดาเนินการร่วมกั น
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นศูนย์เฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนข้อเสนอยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
๓) สารวจและจัดทาแผนที่ตั้งสถานศึกษาในทุกสังกัด
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๔) ดาเนินโครงการนาร่องโดยความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาครัฐ
๕) พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
๖) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาความรู้ถิ่นฐานบ้านเกิด
๗) จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนอย่ า งเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ การ
ดาเนินงาน
๘) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ และทบทวน
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการทุก ๒ ปี และนาเสนอต่อสภาการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
๙) จัดให้มีกลไกประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
๑๐) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ และการ
นาสู่การปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในแต่ละยุทธศาสตร์และมาตรการได้กาหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมไว้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) และให้
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา โดยมีการอภิปราย ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาสูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจั ด การศึ ก ษาที่ ชั ด เจนเฉพาะในระดั บการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน แต่ ยั ง ไม่ชั ด เจนในระดั บ
อาชีวศึกษา โดยปัญหาที่พบในปัจจุบันคือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น องค์กรหลัก
แห่งเดียวทีย่ ังไม่มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา ยังรวมอานาจ
ทุกอย่างไว้ที่ส่วนกลาง ทั้งเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การบริหารหลักสูตร และ
การบริหารงบประมาณ คณะผู้จัดทายุทธศาสตร์จึงควรแยกการกระจายอานาจการบริหารและการ
จั ด การศึ ก ษาให้ ชั ด เจนในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การอาชี ว ศึ ก ษา และการ
อุดมศึกษา เพื่อให้เห็นสภาพปัจจุบันปัญหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งน่าจะเกิดผลดีกว่าการนาเสนอ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาแบบภาพรวมในลักษณะเช่นนี้
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ มีความเห็นว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจาย
อ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความส าคั ญ และสามารถน าการศึ กษาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงของประเทศได้ ทั้ งนี้ มี ความเห็ นว่ า
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็นเรื่องที่มี
ความจาเป็นและต้องยอมรับว่าเป็นระบบใหญ่ที่มีความแตกต่างหลากหลายเกินกว่าที่จะพิจารณา
ในเวลาที่เหลือน้อยในการประชุมครั้งนี้ เพราะการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา แม้จะมีบทบัญญัติในกฎหมายและได้นาไปสู่การปฏิบัติแล้ว
แต่ไม่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร เพราะมีน โยบายทางการเมืองให้เขตพื้นที่การศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณายุทธศาสตร์ดังกล่าวมากพอสมควร
ตามที่มีมาตรการให้จัดกลุ่มสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตามความแตกต่างด้านศักยภาพ
และสมรรถนะ และให้มีการจัดสถานศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือสถานศึกษาที่มีความพร้อมมากที่สุด
พร้อมมาก พร้อมปานกลาง และสถานศึกษาที่ต้องการดูแลส่งเสริมเป็นพิเศษ คงไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ จ ริง ตามที่ กาหนด เนื่ อ งจากมี ก ฎระเบี ย บที่ เข้ม งวดของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารที่ ทาให้ค วาม
เข้มแข็งในระดับสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษายากที่จะเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมมาก
ที่สุด หรือเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระภายใต้การกากับของรัฐ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจน
การคัดสรรผู้บริหารก็ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างยุติธรรม การส่งเสริมความเข้มแข็งของเขต
พื้นที่การศึกษา จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและมีเรื่องที่ต้องปฏิบัติอีกมาก
ดังนั้น คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอานาจทางการศึกษาควรนาร่าง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสู่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึ ก ษาไปพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดและปรั บ แก้ ต ามความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการ และนากลับมาเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ มีความเห็นว่าปัญหาที่สาคัญที่สุด ของการกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คือวิธีการที่จะทาให้เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง โดยสาเหตุที่ทาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขาดความเข้มแข็ง ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบและกฎระเบียบที่เป็นปัญหา อีกส่วนหนึ่งคือพฤติกรรม
ของคน โดยในรายงานนี้ระบุไว้ชัดเจนว่ายังมีพฤติกรรมการบริหารแบบรวบอานาจ และยังไม่เกิด
วัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ในภาพรวมเห็นว่ายุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์มีความ
เป็นไปได้ แต่ยังไม่ชัดเจน จึงควรแยกยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนระหว่างการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษากับยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เนื่องจากมีปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยการกระจายอานาจให้เขตพื้นที่
การศึกษามีส่วนที่เกี่ยวข้องคือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้หากเน้นไปที่สถานศึกษา
ส่วนที่เกี่ยวข้องคือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาสาคัญมาโดยตลอดคือความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษากับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ให้คาปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในขณะที่
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คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้ความสนใจเรื่องดังกล่าว ทาหน้าที่
ดาเนินการเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายและเรื่องอื่นๆในทิศทางที่แตกต่างกัน และปัจจุบันสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไม่ได้กระจายอานาจให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ควรจะเป็น จึงควร
ส่งเสริมให้มีทางานแบบมีส่วนร่วม กล้าที่จะกระจายอานาจออกไปมากขึ้น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
การทางานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดีในหลายจังหวัด
เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช หากผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามี
ความเข้ มแข็ ง มี วัฒนธรรมการทางานแบบมีส่ วนร่ วมและมี การกระจายอานาจ รวมทั้งมี การ
ประสานงานที่ดี จะทาให้เขตพื้นที่การศึกษามี ความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงควรสนับสนุนผู้อานวยการ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และให้ ค วามส าคั ญ ระหว่ า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากั บ
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรมีการแยกกลุ่มทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษากับระดับ
สถานศึกษาให้มีความชัดเจน เพราะบางเขตพื้นที่การศึกษามีผู้ช่วยหรือรองผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาจานวนมากถึง ๑๐ คน
นายสงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สนับสนุนความคิดเห็นว่า
ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ โดย
รายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์สามารถนาไปจัดทาแผนได้มาก ทั้งนี้หัวใจสาคัญของการปฏิรูป
การศึกษาครั้งแรกเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมาคือการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
กฎหมายกาหนดให้มกี ารกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา และให้ออกกฎกระทรวง
เพื่อทาแผนการกระจายอานาจการบริห ารและการจั ดการศึ กษา แต่ ณ ปัจจุบั นการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการยังคงหวง
อานาจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาที่นาเสนอทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญ และหากสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงจะทาให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ รวมทั้งควรมีวิธีการบริหารจัดการและ
มีแผนการกระจายอานาจที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการจัดสรรงบประมาณโดยยึดทั้งพื้นที่และ
วัตถุประสงค์เฉพาะ และนาไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
นอกจากนี้ เนื่องจากมีเวลาที่ค่อนข้างจากัดในการพิจารณาระเบียบวาระที่เป็นเรื่องสาคัญ
เช่นนี้ ในฐานะนักกฎหมายขอให้ไปพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๑ ว่าด้วยเรื่องห้ามการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การอนุมัติงบประมาณ รวมถึงการใช้บุคลากรภาครัฐในการหาเสียง
หากเห็นชอบให้นาระเบียบวาระนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเพื่อพิจารณาจะก่อให้เกิด
ปัญหา และนับเป็นการผลักภาระให้รัฐบาล จึงควรนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อพิจารณา
เพราะเป็นเรื่องนโยบายและผูกพันกับรัฐบาล
นายอาพล จินดาวัฒนะ เห็นด้ว ยว่าระเบียบวาระนี้เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญ และหาก
พิจารณาเรื่องการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามเนื้อหารายละเอียดใน

๒๕
เอกสาร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกระจายอานาจหน้าที่ไปให้เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งโดยแท้จริง
แล้วเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดคือกลไกของรัฐ หากเป็นการกระจายอานาจกันเองระหว่างเขต
พื้นที่การศึกษาโดยมีคณะกรรมการเข้าไปร่วมดาเนินการ นับเป็นการมีส่วนร่วมแบบผิวเผิน และมี
ความเห็นว่าคณะกรรมการสภาการศึกษาควรพิจารณายุทธศาสตร์ที่สาคัญกว่ายุทธศาสตร์การ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ สถานศึกษา เพราะขณะนี้ประเทศไทยอยู่ใน
ภาวะที่ถูกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปโครงสร้างและกลไก คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ไทยที่ มี นายอานั นท์ ปั นยารชุ น เป็ น ประธานได้ ก าหนดทิ ศ ทางการลดอ านาจรั ฐ เพิ่ ม อ านาจ
ประชาชนไว้ อย่างชัดเจน คณะกรรมการสภาการศึกษาในฐานะเป็นองค์คณะบุคคลที่มีหน้าที่
พิจารณาเรื่องนโยบายการศึกษา ต้องพิจารณาทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องสัมพันธ์นโยบาย
ปฏิรูปประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นกลไกหลักของรัฐในการกากับดูแลการศึกษา
โดยหน้าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การกากับดูแลมาตรฐานและสนับสนุนการประเมินติดตาม
ผลและการพัฒนา แต่ในอดีตเป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการ
การศึกษาเอง และมีความเห็นว่า ระเบียบวาระเรื่องการส่งเสริมการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาเสนอในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ควรผนวกรวมเรื่องยุทธศาสตร์การ
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไว้เป็นเรื่องเดียวกัน
เพื่อให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องสัมพันธ์กันและทาให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) ก่อน
วัยเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๒) อาชีวศึกษา และ ๓) การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ การ
เอาค าใหญ่ ม ารวมกั น จะทาให้ พิ จ ารณาเป้ า หมายการศึ ก ษาไม่ ถู ก ต้ อ ง เพราะพิ จ ารณาได้ ไ ม่
ละเอี ยดลึ กซึ้งพอ ทั้ งนี้ก ระทรวงศึ กษาธิการจะจั ดการศึกษาเองโดยจะด าเนิ นการในลั กษณะ
ราชการต่อไป หรือดาเนินการในลักษณะสถานศึกษาในกากับของรัฐ (autonomous) รวมทั้ง
ท้องถิ่น ชุมชน จะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ซึ่งหากนาตรงนี้ไปประกอบกันจะเป็น ๓ มิติ การให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเอกชนมีการดาเนินงาน ๒ รูปแบบคือ เอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไร
(non-profit) กับเอกชนที่แสวงหาผลกาไร (profit) ดังนั้นหากเอามาประกอบกัน จะพบว่า
สถานศึกษาและการจัดการศึกษาแต่ละระดับไม่ได้มีสัดส่วนตายตัว เมื่อพิจารณาเรื่องการกระจาย
อานาจการจัดการศึกษา หากให้สถานศึกษาที่เป็นของรัฐลดความเป็นราชการออกไป บริหารอย่าง
เป็นอิสระ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นมาก ๆ
กระทรวงศึกษาธิการจะต้องไม่ให้โรงเรียนเป็นราชการ และอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า โรงเรียนจะมี
ความเป็นอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาระดับต่างๆ จะต้องมีการกาหนดสัดส่วน
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนด้วย ดังนั้นจึงควรจัดทาเอกสารเรื่อง
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยรวมเป็นชุดเดียว ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัด
การศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมากกว่าการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา เพราะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น กลไกการบริ ห ารของ

๒๖
กระทรวงศึกษาธิการ และจะมีบทบาทหน้าที่อื่น ที่ไม่ใช่เรื่องการโยกย้ายบุคลากร หรือการเลื่อน
ระดับ
นายประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ เห็นว่ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัด
การศึกษากับยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาควรเป็นเรื่องเดียวกัน การกระจายอานาจการจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น
สามัญศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับมี ความแตกต่างกัน หากพิจารณาการ
กระจายอานาจการจัดการศึกษาที่ควรจะเป็น และเป็นประโยชน์สาหรับประเทศไทย ต้องระบุให้
ชัดเจนว่าการจัดการศึกษาภาคบังคับ ควรเป็นบทบาทของท้องถิ่น หรือชุมชน ต้องพิจารณาเรื่อง
งบประมาณให้ชัดเจน การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต้องกาหนดให้ชัดเจนว่า
จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภาคบังคับในสัดส่วนเท่าไร ควรพิจารณาทิศทาง
หลักให้ชัดเจนก่อนจะมาพิจารณาเรื่องเล็กและเป็นการแก้ปัญหาแบบแยกส่วน
นายชิ น ภั ท ร ภู มิ รั ต น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามเห็ น ว่ า
หลั ก การในการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา คณะผู้ ด าเนิ น การร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ๒๕๔๒ ได้ พิจ ารณามาอย่ า งดี นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี การ
กระจายอานาจการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ วิชาการ งบประมาณ และบุคลากร
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น การปฏิรูปการศึกษาดาเนินการผ่าน
มา ๑๐ ปี แต่การกระจายอานาจ ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยแท้จริงส่วนกลางไม่ได้มีเจตนาที่
จะยึดอานาจหรือกุมอานาจไว้ แต่มีข้อจากัดเรื่องระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเรื่อง
ระเบียบบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณและวิชาการ ทุก เรื่องใช้
ระเบียบแบบแผนชุดเดียวกันทั้งประเทศ หลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรแกนกลาง งบประมาณต้องมี
สูตรในการจัดสรรสูตรเดียวใช้ได้ทั่วประเทศ (one size fit all) ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ่ ในเมื องหรือในชนบท บุคลากรใช้กฎระเบียบของคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เหล่านี้ล้วนเป็นข้อจากัด ดังนั้นการกระจายอานาจการ
จัดการศึกษาจะใช้ ๓ เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่คุณภาพและเป้าหมาย
นอกจากนั้น ยังสนับสนุนเรื่องความจาเป็นในการแยกระหว่างมาตรการที่จะนาไปใช้กับ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา คงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ มาตรการเดียวกัน ควรพิจารณาเป็นราย
โรงเรียน เพราะโรงเรียนคือหน่วยที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การกระจายอานาจมีเป้าหมาย
เพื่อ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุ ณภาพ ต้ องพิ จารณาความพร้ อมและศั กยภาพของโรงเรียน เพราะ
โรงเรียนแต่ละแห่งมีบริบทด้านศักยภาพความพร้อมและความเป็นอิสระที่แตกต่างกัน ควรมีการ
สร้ า งเงื่ อ นไขและสภาพแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ การใช้ ศั ก ยภาพให้ เ กิ ด ประโยชน์
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเคยพิจารณาเสนอให้จัดทากฎกติกาชุดที่ ๒ เพื่อเป็นกฎกติกา
ที่ผ่อนคลาย อะไรที่ตึงเกินไปเรื่องบุคลากร งบประมาณ หรือวิชาการ ก็ปรับเป็นกฎกติกาที่ ๒
โดยโรงเรียนนิติบุคคลเป็นกรณีหนึ่งที่จะผ่อนคลายเพื่อให้โรงเรียนที่มีศักยภาพและมีความพร้อม

๒๗
สามารถบริหารงานอย่างเป็นอิสระ ขอฝากให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจาย
อานาจทางการศึกษาไปพิจารณากฎกติกาชุดที่ ๒ ต่อไปด้วย
อีกส่วนหนึ่งคือเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยที่กากับดูแลและติดตามประเมินผลเพื่อ
ส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เจตนารมณ์ของการออกแบบเขตพื้นที่ การศึกษา
เพื่ อก ากับ ดูแ ลสถานศึ กษาในพื้น ที่ ให้ เป็ นเขตที่ บ ริห ารการศึก ษาแบบไม่มี รั้ วในทุ ก ระดั บ
(comprehensive education system) ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการดาเนินการ เช่น การบริหาร
งบประมาณ ในอนาคตควรมีสูตรการจัดสรรงบประมาณที่แตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
อาจแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) งบประมาณที่เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้รับ (basic grant) ซี่ง
ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงบบริหารให้กับเขตพื้นที่ การศึกษา
ประมาณปีละ ๕ ล้านบาท โดยทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ เท่ากันหมด ๒) งบในการลดความ
เหลื่อมล้า (equalization grant) เพราะเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตอยู่ในบริบทและมีความขาด
แคลนที่แตกต่างกัน จึงควรกาหนดสูตรที่คิดคานวณเพื่อลดความเหลื่อมล้า ตัวอย่างเช่น จังหวัด
แม่ฮ่องสอนเขต ๒ เขต ๑ มีบุคลากรครูย้ายออกจากพื้นที่ตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถจูงใจ
บุค ลากรให้ เข้ ามาเป็ นครูอยู่ ได้ นาน เพราะค่า ใช้จ่ ายสูง รั ฐจึง ควรให้ เงิ นสนับ สนุ น เพิ่ ม เพื่อ ให้
แม่ฮ่องสอนสามารถบริหารงานแบบดึงดูดบุคลากรจากที่อื่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ให้มากขึ้น และ ๓)
งบแลกเป้า (compensation) เป็นงบเชิงรุก คือกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐบาลมีงบเชิงรุก ที่
สามารถตอบสนองประโยชน์และนโยบายของรัฐในเชิงคุณภาพ เช่น การที่จะทาให้เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เรื่องภาษา เรื่องอาชีพ ที่จะเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาใด
ที่ มี ข้ อ เสนอที่ ดี ข อให้ น าเสนอคณะกรรมการพิ จ ารณา โดยอาจน ามาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากเป็นข้อเสนอที่ดีและมีเหตุผลที่เหมาะสมก็
จะอนุมัติงบประมาณไปดาเนินการ เพื่อความคล่องตัวด้านงบประมาณ และสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ มีความเห็นว่า ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาเป็นหลัก ควรแยกยุทธศาสตร์การกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาไว้เป็นเพียงยุทธศาสตร์ และควร
สนับสนุนและผลักดันโรงเรียนที่มีความพร้อมให้เป็นนิติบุคคลที่สมบูรณ์ มีอิสระในการบริหาร
จั ด การ รวมทั้ ง ต้ อ งพยายามให้ ส ถานศึ ก ษามี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ท้ อ งถิ่ น โดยมี ตั ว อย่ า งของ
สถานศึกษาที่ทางานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ได้ดีคือ เสอเพลอโมเดล สนับสนุนให้สถานศึกษา
สามารถบูรณาการทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น โดยเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปช่วยให้สถานศึกษา
สามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โจทย์ที่ชัดเจนคือกระจายอานาจการจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาได้ปลดปล่อยศักยภาพให้ได้มากที่สุด ท่ามกลางการตอบสนองของชุมชนและ
ท้องถิ่นและให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่น และทาให้สถานศึกษาที่ มีความ
พร้อมเป็นอิสระให้ได้มากที่สุด

๒๘
ส่วนเรื่องคนพิการ ขณะนี้มีสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เหมือน
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา แต่ เนื่อ งจากสังกัดส่วนกลาง จึงไม่มีศึกษานิ เทศก์ และไม่ได้รับ
งบประมาณเหมือนที่เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้รับ (basic grant) จานวนปีละ ๕ ล้านบาท
ดังนั้นควรกาหนดคานิยามคาว่าเขตพื้นที่ การศึกษากับสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้ชัด
เพราะสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทาหน้าที่เหมือนเขตพื้นที่ การศึกษาที่ดูแลศูนย์การศึกษา
พิเศษ ดังนั้นโรงเรียนของคนพิการควรจะมีเขตที่มีศึกษานิเทศก์ มีงบประมาณมาพัฒนาเรื่ อง
วิชาการเหมือนโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และควรสนับสนุนงบประมาณมากกว่าเขต
พื้น ที่ ก ารศึ กษา เพราะขณะนี้ ไม่ ไ ด้ ดู แ ลเฉพาะคนพิก ารเท่ า นั้น ยั ง ดู แ ลกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสคื อ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ด้วย
นายวั ช ริ น ทร์ ศรี บุ ริ น ทร์ มี ค วามเห็ น ในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาว่าปัญหาที่แท้จริงคือคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันที่ถดถอยลง การทาให้เกิดคุณภาพ
การศึ ก ษาต้ อ งพิ จ ารณาหลายแนวทาง การแยกให้ มี เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษานั บ เป็ น
จุดเริ่มต้นและให้โอกาสกับโรงเรียนมัธยมศึกษาได้พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่าปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจานวน ๓๑,๕๐๘ โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจานวน ๒,๓๖๒ โรงเรียน ที่เหลือ
เป็นโรงเรียนประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ ๑) กลุ่ม ๕๐๐ เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล หมายถึงโรงเรียนที่มีความพร้อม ทั้งเรื่องอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ เป็น
โรงเรียนประถมศึกษาจานวนประมาณ ๑๐๐ โรงเศษ และโรงเรียนมัธยมศึกษาจานวน ๓๐๐ โรง
เศษ กลุ่มที่ ๒) โรงเรียนในฝันเดิม ซึ่งขณะนี้แปรสภาพเป็น โรงเรียนดี ใกล้บ้านจานวน ๒,๕๐๐
โรงเรียน อยู่ตามอาเภอต่างๆ ทั่วประเทศ กลุ่มที่ ๓) โรงเรียนดีประจาตาบล มี ๗,๐๐๐ โรงเรียน
และ กลุ่มที่ ๔) โรงเรียนที่มี นักเรียนจานวนต่ากว่า ๑๐๐ คนลงมา มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจานวนประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ คน จากการปฏิบัติงานพบปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ทาให้
ไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกันได้ โดยพิจารณาจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนโครงการ
พิเศษ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับ top ten ของประเทศ เช่น
โรงเรียนสวนกุหลาบ และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจานวนไม่ถึง ๕๐ คนหรือ ๓๐ คน แต่เรา
ใช้มาตรฐานหรือกฎหมายเดียวกัน แม้ว่าบางโรงเรียนจะมีทรัพยากรที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา
แต่ก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ดังนั้น สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่สาคัญคือกฎระเบียบ เพราะไม่สามารถออกจากระเบียบ
กติกาได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณ ต้องยึดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ยกตั ว อย่ า งเช่ น มี ผู้ บ ริจ าคเงิ น ให้ เป็ น รายได้ ส ถานศึ ก ษา สมมุ ติ ว่ า ๓ ล้ า นบาท หาก
โรงเรียนรับแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ก็สามารถดาเนินการได้ แต่ระเบียบกาหนดว่าหากโรงเรียน
ต้องสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น สร้างเรือนเอนกประสงค์ มูลค่า ๓ ล้านบาท จาเป็นต้องออกประกาศ
ตามระเบียบคือต้องประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันทั้งประเทศ ซึ่งไม่สามารถเกิดคุณภาพได้

๒๙
จากการที่ได้ร่วมทางานกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทาการวิจัย
และทาการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคละ ๖
โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนประถม ๓ โรง โรงเรียนมัธยมศึกษา ๓ โรง รวมทั้งหมด ๒๔ โรง โดยมี
เป้าหมายให้โรงเรียนทั้ง ๒๔ โรง เป็นโรงเรียนนาร่อง โดยอิงรูปแบบของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ซึ่งกาลังก้าวไปสู่โรงเรียนนิติบุคคลเพื่อรองรับการกระจายอานาจการจัดการศึกษา ทั้งนี้
ได้ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางกฎหมายให้ ค าแนะน าว่ า ไม่ ส ามารถจะแก้ ก ฎกติ ก าในพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ แต่สิ่งที่เหมาะสมคือ การแสดงให้เห็นการทดสอบโดยการนา
ร่อง หากทางสภาผู้ แทนราษฎรเห็นชอบก็ จะเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรีเพื่อพิ จารณา เมื่อ เป็นมติ
คณะรัฐมนตรีแล้วจะออกไปตราเป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เสมือนให้โรงเรียนเหล่านี้
ออกมาจากพื้นที่ ออกมาเป็นโรงเรียนนาร่องซึ่งจะสามารถดาเนินการได้ในระดับหนึ่ง เห็นได้ว่าสิ่ง
ที่เป็นอุปสรรคสาคัญคือกฎกติกา แต่หากเป็นกรณีโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือเป็นโรงเรียน
นาร่อง นักกฎหมายแนะนาว่าสามารถดาเนินการได้
นายสุวัฒน์ เงินฉ่า สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมได้ ดังนี้
๑) ที่ประชุมเสนอให้แยกยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นกลุ่มตามระดับการศึกษา เพื่อทาให้สามารถมองเห็น
ความเชื่อมโยงในเชิงบูรณาการ ซึ่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอานาจทาง
การศึกษาจะนากลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึง่
๒) ที่ประชุมเสนอให้แยกระหว่างยุทธศาสตร์ การกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาไปสู่ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากั บ ยุ ทธศาสตร์ ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึ ก ษาสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เห็ น ความชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษามีบริบทและหน้าที่แตกต่างกัน
๓) ที่ประชุมเสนอว่าต้องให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปสู่ สถานศึกษา แต่ ให้ไปคิดรวมเรื่องกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น โรงเรียนกลุ่มที่ ๑ ที่จะเป็นนิติบุคคล ควรจะมีการแก้ไขกฎหมายทั้งด้านการบริหารงานบุคคล
บริหารงบประมาณ และบริหารวิชาการ ความจริงมีข้อเสนออยู่แล้วแต่ไม่ชัดเจนพอ และกลุ่มที่มี
ความพร้อมเป็นลาดับรองลงมาหรือกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ควรจะต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น
๔) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้า นการกระจายอานาจทางการศึกษาควรเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
ประธานมีความเห็นว่าประเด็นที่สาคัญ คือ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และความพยายามที่ จ ะยกระดั บ คุ ณภาพ
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การศึกษาและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้โรงเรียนมีความคล่องตัวด้วย
การกระจายอานาจ ทั้งนี้หากสามารถทาให้เกิดสัมฤทธิผลได้ ก็จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของ
ไทยและนักเรียนทั้ง ๑๔ ล้านคน
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการกระจายอ านาจทาง
การศึ ก ษาไปพิ จ ารณาปรับ แก้ (ร่า ง) ยุ ทธศาสตร์ ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) ตามข้อสังเกต ข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม และให้ น ากลั บ มาเสนอสภาการศึ ก ษาอี ก ครั้ ง ก่ อ นเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ประธานขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ ไปไว้ใน
การประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีเวลาจากัดและมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเป็นประเด็นสาคัญมาก
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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