รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 1/2546
วันจันทรที่ 18 สิงหาคม 2546 เวลา 14.00 น.
ณ หองปรินซ 3 โรงแรมปรินซพาเลช
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายปองพล อดิเรกสาร)
2. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมบัติ กลิ่นผา รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นายสกล บุญคํา ผูตรวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
4. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางสาวจีระภา จิตรแสวง ที่ปรึกษาดานการสื่อสารฯ มาแทน)
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายไมตรี อินทุสุต ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนฯ มาแทน)
6. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นางสาวมัทนา บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงาน 7 ว. มาแทน)
7. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางปริศนา พงษทัดศิรกิ ุล รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
8. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
กรรมการ
9. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวพวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการฯ มาแทน)
11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายไพฑูรย จัยสิน)
12. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร)
13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(ศาสตราจารย ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร)

14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
(นายบุญยงค เวชมณีศรี รองเลขาธิการฯ มาแทน)
15. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(นายเชาว อรรถมานะ รองผูอํานวยการฯ มาแทน)
16. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายจักรพรรดิ วะทา)
17. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(ศาสตราจารย สมหวัง พิธิยานุวัฒน)
18. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
กรรมการ
19. พระราชครูวามเทพมุนี
กรรมการ
20. นายกฤษณพงศ กีรติกร
กรรมการ
21. ศาสตราจารย เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
กรรมการ
22. นางจรวยพร
ธรณินทร
กรรมการ
23. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
กรรมการ
24. รองศาสตราจารย ชนะ
กสิภาร
กรรมการ
25. ศาสตราจารย ชัยอนันต
สมุทวณิช
กรรมการ
26. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
กรรมการ
27. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
กรรมการ
28. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
กรรมการ
29. นายธนา
เบญจาทิกุล
กรรมการ
30. นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
กรรมการ
31. นายนุชากร
มาศฉมาดล
กรรมการ
32. นายประเวศ
พุมพวง
กรรมการ
33. นายพงษ
ตนานนท
กรรมการ
34. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
กรรมการ
35. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ
36. นายพิสิฐ
เจริญวงศ
กรรมการ
37. นายมานะ
สุดสงวน
กรรมการ
38. นายมานิจ
สุขสมจิตร
กรรมการ
39. ผูชวยศาสตราจารยเลขา
ปยะอัจฉริยะ
กรรมการ
40. ศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน
กรรมการ
41. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
กรรมการ
42. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ
กรรมการ
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43. นายวินัย
44. รองศาสตราจารยวิริยะ
45. ศาสตราจารย วิรุณ
46. ภารดา วิศิษฐ
47. นายวีระชัย
48. นายสมชัย
49. นายสุทธินันท
50. ศาสตราจารยสุมน
51. นายสุวัฒน
52. นายอมเรศ
53. ศาสตราจารย อําพล
54. เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายรุง แกวแดง)
55. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสิริพร บุญญานันต)

สะมะอุน
นามศิริพงศพันธุ
ตั้งเจริญ
ศรีวิชัยรัตน
วรรณึกกุล
วุฑฒิปรีชา
ปรัชญพฤทธิ์
อมรวิวัฒน
เงินฉ่ํา
ศิลาออน
จินดาวัฒนะ

กรรมการที่มาประชุมไมได
1. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
2. นายพิสิษฐ
ณ พัทลุง
3. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
4. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
5. ศาสตราจารย ยงยุทธ ยุทธวงศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นางสิริกร มณีรินทร
2. นายเดชบุญ มาประเสริฐ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทํางานผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ
3. พล.อ.อ.เสริมยุทธ บุญศิริยะ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
4. พล.ร.อ.สุชาติ กลศาสตรเสนี ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
5. นางธนิดา ขุนนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
6. นางเนตรปรียา ชุมไชโย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
7. รองศาสตราจารย ธัชชัย สุมิตร อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.ศธ.
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9. นางพรรณงาม สุวัฒนเมฆินทร
10. นายเสรี
ปรีดาศักดิ์
11. นางลักขณา รัตนะรัต
12. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
13. นางนิตยาภรณ ภูมิรัตน
14. นายศักดิส์ ิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ
15. นางปราณี ชวาลา

16. นางสาวนวลจันทร ปตตพงศ
17. นางสาวนฤมล อัศวธิน
18. นางอรทัย
สิทธิสงวน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม
เศรษฐพานิช
2. นายวิเชียร
เกตุสิงห
3. นางสาวมยุรี
จารุปาณ
4. นายชินภัทร
ภูมิรัตน
5. นางสาวสุธาสินี
วัชรบูล
6. นายนพพร
สุวรรณรุจิ
7. นางสุรางค
โพธิ์พฤกษาวงศ
8. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
9. นางนิรมล
กิตติวิบูลย
10. นางสาวเฉลิม
รอดรักวงศไท
11. นางสาววรัยพร
แสงนภาบวร
12. นางสุทธศรี
วงษสมาน
13. นางสาวยุวดี
ศันสนียรัตน
14. นางสาวเพ็ญพิชช ศรีอรุณ
15. นางเพ็ญพรรณ
จิตตะเสนีย
16. นางทิพยสุดา
สุเมธเสนีย
17. นายชาญ ตันติธรรมถาวร
18. นางอัมพร พงษกังสนานันท
19. นายกิตติรัตน
มังคละคีรี

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนฯ ศธ.
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนฯ ศธ.
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 สป. ศธ.
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 สป. ศธ.
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. สศช.
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนฯ สพฐ.ศธ.
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรฯ
สํานักจัดทํางบประมาณดานการศึกษา
สํานักงบประมาณ
เจาหนาที่วิเคราะหฯ 8 สํานักงบประมาณ
เจาหนาที่วิเคราะหฯ 8 ว. สํานักงบประมาณ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนฯ สป. มท.

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการเรียนรู
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาการผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8
นิติกร 8
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการสภาการศึกษา ไดกลาวตอนรับคณะกรรมการสภาการศึกษาทุก
ทาน และชี้แจงวา การประชุมสภาการศึกษาถือเปนวาระที่มีความสําคัญ เพราะสภาการศึกษา
เปนองคกรหลักที่จะทําหนาที่กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
ทั้งหมด
จากนั้น กรรมการและเลขานุการ (ดร.รุง แกวแดง) ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
เนื่องจากกฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2546 ไมไดกําหนดในเรื่อง
ผูชวยเลขานุการไว แตเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแตงตั้ง
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สิริพร บุญญานันต) เปนผูชวยเลขานุการ
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ : บทบาทและอํานาจหนาที่ของสภาการศึกษาและสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ (ดร.รุง แกวแดง) ไดนําเสนอตอที่ประชุมวา ปจจุบัน
โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 5 องคกรหลัก คือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง (สป.) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี 4 คณะกรรมการ คือ สภาการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ในสวนของสภาการศึกษานั้น ตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสภาการศึกษาไว 5 ประการ ดังนี้
1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาชาติ ทีบ่ ูรณาการทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ
2. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามแผนในขอ 1
3. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติ
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6. ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ
การศึกษา
สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 59 คน
ประกอบดวย
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เปนประธาน
2. กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 16 คน
3. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน จํานวน 2 คน
4. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 คน
5. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรวิชาชีพ จํานวน 2 คน
6. พระภิกษุที่เปนผูแทนคณะสงฆ จํานวน 2 รูป
7. กรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย จํานวน 1 คน
8. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาอื่น จํานวน 2 คน
9. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ 30 สาขา จํานวน 30 คน
10. เลขาธิการสภาการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
ในดานบทบาทหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน
สนองตอบตอภารกิจของสภาการศึกษา มาตรา 14 วรรคหกของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของ
สํานักงานฯ ไวดังนี้
1. รับผิดชอบงานเลขานุการสภาการศึกษา
2. จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้งจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรดาน
การศึกษาของชาติ
3. ประสานการจัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
4. วิจัยและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
เครือขายการเรียนรูและภูมิปญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาระบบเครือขาย
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ
5. ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สวนในดานโครงสราง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดแบงโครงสราง
ภายในออกเปน 6 สํานัก กลาวคือ
1. สํานักอํานวยการ
2. สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
3. สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
4. สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
5. สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู
6. สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สําหรับในดานกระบวนการทํางาน สํานักฯตางๆ จะจัดทํารายละเอียดของ
เรื่องที่ศึกษาเสนอมายังสํานักงานฯ จากนั้นสํานักงานฯ ก็จะนําเสนอตอคณะกรรมการสภา
การศึกษา ซึ่งบางเรื่องที่เปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะนําเสนอ
รัฐมนตรี แตบางเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากตองเกี่ยวของ/
บูรณาการกับงานของหลายกระทรวง ก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา : แนวทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) ไดนําเสนอเรื่อง
แนวทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 (1) ไดกําหนดให รัฐจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได
ดําเนินการในเรื่องนี้มาอยางตอเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2545 ไดใหความเห็นชอบเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวสําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษา
1,000 บาท มัธยมศึกษาตอนตน 1,800 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,700 บาท
สวนระดับปฐมวัย ไมไดกําหนดไว แตรัฐก็ไดจายเงินสวนหนึ่งเปนการอุดหนุน คาใชจาย
สําหรับโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาปฐมวัย ประมาณ 459 บาทตอคน
อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวา วงเงินคาใชจายที่รัฐใหการอุดหนุนตามจํานวน
ดังกลาวอาจจะยังไมเพียงพอ
คณะรัฐมนตรีจึงไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาวิจัยคาใชจายตอหัวที่แทจริง เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดงบประมาณป 2547 ซึ่ง
หลังจากดําเนินงานมาไดระยะหนึ่ง ไดมีการนําขอเสนอของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูป
วาระที่ 3
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การศึกษา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) เปนประธาน ไปเสนอตอ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี วา เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของเด็กและเยาวชน ควรจะอุดหนุนการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหเต็มที่กวาที่ไดดําเนินการมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จึงได
มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาวา หากรัฐจะอุดหนุนการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตนแกผูเรียนทุกคน และลดการอุดหนุนผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากที่เคยอุดหนุนทั้ง 100 % ใหลดลงประมาณ 50 % โดยกรณีของ
เด็กยากจน รัฐจะใหการดูแลอยางทั่วถึง จะตองใชงบประมาณมากนอยเพียงใด นอกจากนั้น
ในกรณีของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง อาจขอรองวาไมตองรับเงินอุดหนุน แตเปดโอกาสให
สามารถเก็บเงินคาธรรมเนียมไดตามที่จายจริง สวนโรงเรียนเอกชนที่ยังชวยเหลือตัวเองไมได
รัฐก็จะใหการอุดหนุนเชนที่ไดดําเนินการมาแลว
จากนโยบายดังกลาวขางตน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดนําเสนอรายละเอียดของ
ผลการศึกษาตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2546 ไดนําเสนอแนวทางการอุดหนุน 6 ทางเลือก โดยระบุชัดเจนวา แตละทางเลือกจะมี
คาใชจายเพิ่มขึ้นเทาใดรวมทั้งมีขอเสนอแนะวา หากพิจารณาแนวทางการอุดหนุนคาใชจาย
แกผูเรียนทุกคน 14 ป กลาวคือ กอนประถมศึกษา 2 ป จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจ
เปนทางเลือกที่เกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นก็อยูในวิสัยที่รัฐจะ
ดําเนินการได ซึ่งที่ประชุมมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการใหม โดยใหเสนอเฉพาะ
แนวทางจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งแนวทางที่จะสงเสริมการศึกษาเอกชน และ
การมีสวนรวมของพอแมและชุมชน
ดังนั้น ในการนําเสนอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเสนอ 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 การอุดหนุน
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และทางเลือกที่ 2 การอุดหนุนระดับกอน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งที่ประชุมมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเสนอเพียงแนวทางเดียว กลาวคือ อุดหนุนแกผูเรียนระดับ
กอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตนทุกคน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนประมาณ
50 %
สําหรับสาระสําคัญของการนําเสนอในครั้งที่ 3 นี้ ประเด็นแรก คือ คาใชจายตอหัว
ในอัตราใหม ที่ไดจากผลการวิจัย ซึ่งวิเคราะหทั้งตามขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน แตไมรวม
เงินเดือน คาจาง คาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง พบวา คาใชจายจริงในภาพรวม โรงเรียนที่มี
ขนาดใหญและขนาดกลาง จะมีคาใชจายต่ําที่สุด ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กคาใชจายจะสูง
เชนเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ซึ่งมีกิจกรรมมากกวาปกติ คาใชจายก็จะอยูในระดับสูง
เชนกัน
8

ดังนั้น แนวทางการจัดสรรคาใชจายตอหัวใหสอดคลองกับคาใชจายจริง คือ ให
คาใชจายตอหัวในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญต่ําที่สุด โดยบวกเพิ่มใหกับโรงเรียนขนาด
เล็ก และโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล อยางไรก็ตาม การเพิ่มคาใชจายตอหัวใหกับ
โรงเรียนขนาดเล็กนี้ ไมควรใหตอเนื่องเปนระยะเวลานาน เพราะจะทําใหโรงเรียนไมพัฒนา
คุณภาพ และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ ซึ่งคาใชจายตอหัวจะอยูในระดับสูงเชนกัน ควรเปดโอกาส
ใหโรงเรียนเหลานี้สามารถเก็บเงินเพิ่มได ภายใตเพดานที่รัฐกําหนด และผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษาจะตองยืนยันวา โรงเรียนที่ไมเก็บเพิ่ม มีจํานวนเพียงพอที่จะใหบริการในเขต
พื้นที่นั้น
ในสวนของโรงเรียนเอกชน หากเปนโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน จะสามารถเก็บเงิน
เพิ่มได ภายใตเพดานที่รัฐกําหนด แตถาโรงเรียนเหลานั้นไมรับเงินอุดหนุน ใหเก็บไดตาม
คาใชจายจริง และไมมีเพดานกําหนด โดยเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับโรงเรียนเอกชน ป 2546
จะเทากับงบดําเนินการของรัฐบวกดวยเงินเดือน
ซึ่งในระดับกอนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา จะบวกเพิ่มเทากับ 3,440 บาท มัธยมศึกษา บวกเพิ่มเทากับ 4,300 บาท เงิน
อุดหนุนตามจํานวนดังกลาวนี้ จากการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(สช.) พบวา ยังต่ํากวาที่เปนจริง โดยระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา ควรบวกเพิ่ม
3,800 บาท และระดับมัธยมศึกษา ควรบวกเพิ่ม 4,700 บาท ซึ่งจํานวนเงินอุดหนุนที่
เพิ่มขึ้นนี้ จะตองไดรับงบประมาณเพิ่มอีก 716 ลานบาท
สําหรับการอุดหนุนการศึกษานอกระบบ การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนกีฬา การอุดหนุนกลุมผูยากจน พิการ การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห ซึ่ง
ไดรับการอุดหนุนเปนคาใชจายสวนตัว ไดแก คาพาหนะ คาอาหารกลางวัน คาเสื้อผา รัฐจะ
ยังคงใหการอุดหนุนในอัตราเดิม เชนเดียวกับป 2546
ดังนั้น ประเด็นที่ 2 ประมาณการงบประมาณในการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หากเปนนโยบายเดิม กลาวคือ อุดหนุนคาใชจายสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา
บางสวน และนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ถาใชเงินอุดหนุนราย
หัวอัตราเดิม จะตองใชงบประมาณ 30,000 ลานบาท ถาใชอัตราใหม จะตองใชงบประมาณ
32,000 ลานบาท ขณะที่นโยบายใหม คือ อุดหนุนคาใชจายแกนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนตนทุกคน สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหการอุดหนุนเฉพาะผูเรียน
ที่ยากจน จํานวนประมาณ 50% ซึ่งจะมีจํานวนผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
200,000 คน และมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 800,000 คน ถาอุดหนุนตามอัตราเดิม จะ
ใชงบประมาณ 29,000 ลานบาท แตถาใชอัตราใหม จะตองใชงบประมาณ 31,000 ลานบาท
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นอกจากนั้น ถาเปนกรณีอุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับประถมศึกษา (2 ป)
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 14 ป ตามอัตราใหม จะตองใชงบประมาณทั้งสิ้น
33,000 ลานบาท และถาเปนกรณีอุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับประถมศึกษา (3 ป)
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 15 ป ตามอัตราใหม จะตองใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น 34,700 ลานบาท
สําหรับแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะจัดสรรใหกับ
ทุกโรงเรียนยกเวนโรงเรียนที่ไมประสงคจะขอรับ ซึ่งมีจํานวนประมาณ 14 โรง
สวนประเด็นที่ 3 กรณีที่จะใหการอุดหนุนคาใชจายแกผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เฉพาะกลุมผูยากจน จํานวนประมาณ 50% นั้น หากใชเกณฑความยากจนที่
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด จะมีผูเรียนที่ไดรับการอุดหนุน
จํานวนประมาณ 10% เทานั้น แตจะมีผูเรียนอีกกลุมหนึ่งที่มิไดอยูในเกณฑความยากจน แต
มีความขาดแคลนในบางลักษณะ เชน อยูไกล หรือตองการคาพาหนะ คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
ซึ่งควรใหความชวยเหลือดวย โดยในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการเก็บขอมูลเปน
รายบุคคล ซึ่งจะทําใหระบุไดวา เด็กคนไหนยากจน และพึงไดรับการสนับสนุน สวนใน
รายละเอียดหากเปนทางเลือกดังกลาว คงจะตองมีการหารือกันตอไปวา แนวทางการ
ดําเนินงานในลักษณะนี้มีเหมาะสมมากนอยเพียงใด
ดังนั้น ประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา มีดังนี้
1. เห็นชอบรูปแบบอุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนตน และอุดหนุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนประมาณ 50% ซึ่ง
หากเห็นชอบตามขอเสนอนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีขอสังเกต 3 ประการ คือ ประการที่ 1
จะตองเรงทําความเขาใจกับผูปกครอง เนื่องจากขณะนี้ผูปกครองเขาใจวาผูเรียนทุกคนไดรับ
เงินอุดหนุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกับผลการสํารวจของสวนดุสิต พบวา
ผูปกครอง 60-70% เห็นดวยกับการอุดหนุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะฉะนั้น
จึงจําเปนตองเรงทําความเขาใจถึงเหตุผลที่ปรับเปลี่ยนนโยบาย ประการที่ 2 ตองเรงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย โดยเงินอุดหนุนที่ไดรับจะตองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
อยางแทจริง ประการที่ 3 จะตองศึกษาผลกระทบที่จะตามมา เพราะในชวง 2 ป ที่มีการ
อุดหนุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดสงผลใหมีการขยายตัวทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา
เอกชนในสัดสวนที่สูงมาก
2. เห็นชอบเรื่องอัตราการอุดหนุน ซึ่งจะเปนไปตามคาใชจายตอหัวที่เปนจริง เงิน
สมทบสําหรับเด็กพิการ และดอยโอกาส รวมทั้งขอหารือเรื่องการเพิ่มสัดสวนเงินอุดหนุนสําหรับ
ครูเอกชน ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา จากเดิม 3,440 บาท เปน 3,800 บาท
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และระดับมัธยมศึกษา จากเดิม 4,300 บาท เปน 4,700 บาท ซึ่งจะตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้น
716 ลานบาท เรื่องคาตอบแทนครูอาชีวศึกษา ซึ่งจะตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้น 1,006 ลานบาท
ตลอดจนมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยใหดีขึ้น เชน การอบรมผูปกครอง
การอบรมครู ซึ่งรวมอยูในคาใชจายตอหัวประมาณ 160 ลานบาท
3. เห็นชอบเรื่องการเปดโอกาสใหโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ เก็บ
คาใชจายเพิ่มเติมได โดยกรณีที่โรงเรียนเหลานั้นไมรับเงินอุดหนุน ใหเก็บไดตามคาใชจาย
จริง สวนโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน จะสามารถเก็บเงินเพิ่มได ภายใตขอกําหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้น อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยของรัฐ (รองศาสตราจารยธัชชัย สุมิตร) ไดนาํ เสนอรายละเอียดกรณีโรงเรียน
สาธิต ดังนี้
โรงเรียนสาธิตของสถาบันอุดมศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย มี
วัต ถุป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ เป น หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารด า นวิ ช าการของคณะครุ ศ าสตร / คณะ
ศึกษาศาสตร โดยเปนสถานศึกษาวิจัย ทดลองคนควาหาความรู และแนวปฏิบัติที่จะ
ปรับปรุงใหวิชาครุศาสตรมีความกาวหนายิ่งขึ้น เปนแหลงวิชาการทางดานการจัดการและการ
เรียนการสอนระดับตางๆ ใหแกสถาบันการศึกษา โดยเนนทางดานวิชาการและการปลูกฝง
คุณธรรม รวมทั้งเปนสถานศึกษาที่พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน
ดวยวัตถุประสงคดังกลาว ทําใหโรงเรียนจําเปนตองใชทรัพยากรมากกวาปกติ
ไมวาจะเปนอาคารสถานที่ ครุภัณฑ วัสดุสิ้นเปลือง คาใชสอย สาธารณูปโภค โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณาจารย ซึ่งนอกจากอาจารยประจําของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแลว จะตอง
จางอาจารยพิเศษอีกจํานวนหนึ่งเพิ่มเติม สงผลใหคาใชจายของโรงเรียนสาธิตสูงกวาโรงเรียน
ทั่วไป ตัวอยางเชน กรณีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คาใชจายในระดับ
ประถมศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ 7,100 บาทตอคนตอป ซึ่งคาใชจายดังกลาวนี้ไมรวม
คาอาหาร แตเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาโดยแท สวนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
คาใชจายจะอยูที่ประมาณ 9,800 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 8,700 บาท
ดวยเหตุนี้ โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยทุกแหงจึงไดปรึกษากันวา จะมี
วิธีการอยางไรที่จะใหกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐบาลผอนคลายเรื่องคาใชจายลง โดยโรงเรียน
จะไมขอรับเงินอุดหนุน แตขอเก็บคาใชจายตามที่เปนจริง เนื่องจากเกรงวาคุณภาพของโรงเรียน
จะดอยลง ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถอุดหนุนใหโรงเรียนคงคุณภาพอยางเดิมได แต
การอุดหนุนระยะยาวคงจะเปนไปไดยาก
สวนการระดมทุนที่จะใหผูปกครองไดมีสวน
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รับผิดชอบและอุดหนุนโรงเรียนเปนไปไดยากเชนกัน เพราะผูปกครองจํานวนหนึ่งมีความรูสึก
วา รัฐจะตองจัดใหโดยไมตองเสียคาใชจาย
การพิจารณา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร มณีรินทร) ชี้แจงวา จาก
การหารือคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการที่โรงเรียน
เอกชนจะสละสิทธิ์การรับเงินอุดหนุน โดยขอเก็บคาใชจายตามจํานวนที่จายจริง จะเปน
การผิดรัฐธรรมนูญหรือไม
คณะกรรมการฯชุดดังกลาวไดวินิจฉัยแลว ปรากฏวา สามารถจะทําได หากเขต
พื้นที่การศึกษาไดสํารวจแลวพบวา เขตพื้นที่นั้นๆ สามารถจัดการศึกษาไดพอเพียง ก็อาจมี
โรงเรียนที่สละสิทธิ์การขอรับเงินอุดหนุนได
ซึ่งจากการเชิญผูแทนโรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมารวมประชุม จํานวนประมาณ
2,100 โรง ปรากฏวา มีโรงเรียนที่ยินดีสละสิทธิ์การขอรับเงินอุดหนุนประมาณ 66 โรง ซึ่ง
เมื่อรวมกับที่เสนอมา จะมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 80 โรง และสวนใหญจะเปนโรงเรียน
อนุบาล
นอกจากนั้น ยังไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันเนื่องจาก
การอุดหนุนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ป 2546 ซึ่งพบวา อาชีวศึกษาเอกชน มี
จํานวนผูเรียนเพิ่มขึ้นถึง 50,000 คน ขณะที่ผูเรียนสายสามัญลดลง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร) ไดให
ขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการอุดหนุนคาใชจายสําหรับผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายวา จะสงผลกระทบถึงการอาชีวศึกษาอยางแนนอน เนื่องจากผูเรียน
อาชีวศึกษา จํานวนมากกวา 60% อยูในเกณฑยากจน
นอกจากนั้น ไดเสนอแนะวา ในการคํานวณคาใชจายตอหัว ควรรวมเงินเดือนครู
ดวย เพื่อใหสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง เนื่องจากมาตรการการควบคุมอัตรากําลังภาครัฐ
ในปจจุบัน ทําใหไมสามารถบรรจุครูประจําการได ตองใชครูอัตราจาง ซึ่งการคํานวณคาใชจาย
โดยไมไดรวมเงินเดือนครูสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเปนอยางมาก
สําหรับแนวทางการอุดหนุนคาใชจายเพื่อการศึกษานั้น เห็นดวยที่รัฐควรจะให
การอุดหนุนตั้งแตประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปนการยกระดับการศึกษา
ของประชาชนใหสูงขึ้น และสอดคลองกับหลักสากล สวนระดับกอนประถมศึกษา ควรเปน
บทบาทหนาที่หลักของพอแมผูปกครอง โดยรัฐควรมีบทบาทเพียงการสงเสริมสนับสนุน
เทานั้น
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รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาวา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มิไดกําหนดวาจะอุดหนุนผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพียง 50% อาจจะเปน 60, 70 หรือ 80% ก็ได เพียงแตไมควรใหการอุดหนุนแก
ผูเรียนที่มาจากครอบครัวซึ่งมีฐานะดีอยูแลว
สวนเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ไดแสดงความไมเห็น
ดวยกับวิธีการดังกลาว เนื่องจากการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กจะมีปญหาคอนขางมาก
ดังนั้นจึงควรเปนการอุดหนุนเพื่อสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนขนาดเล็กเหลานี้รวมตัวกันเปนนิติ
บุคคล โดยมีจํานวนนักเรียนประมาณ 300 คน และกลายเปนโรงเรียนขนาดกลางในที่สุด
สําหรับเรื่องการเก็บคาใชจายเพิ่มเติม โรงเรียนของรัฐ ไมสามารถเก็บคาใชจาย
เพิ่มเติมได เพราะโดยหลักของกฎหมายรัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง เพียงพอ และไมเก็บ
คาใชจาย จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะกําหนดหนวยงานใหผูเรียนไดไปใชสิทธิ เชนเดียวกับกรณี 30
บาทรักษาทุกโรค แตจะไประบุใหสละสิทธิไมได ยกเวนผูเรียนไมไปใชสิทธิในโรงเรียนที่รัฐ
กําหนด ก็จําเปนตองรับผิดชอบคาใชจายในสวนที่เพิ่มเติมเอง เชนกรณีเรียนในโรงเรียน
เอกชน
ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงาน 6
ประเด็น คือ
1) ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพขั้นต่ําของการจัดการศึกษาที่จะไดรับใหชัดเจน
เพื่อจะไดนําไปสูการคํานวณเงินอุดหนุนรายหัวของแตละระดับการศึกษาไดอยางถูกตอง
2) นอกจากใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพการศึกษาแลว จะตองใหความสําคัญ
กับประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาดวย เพื่อใหทุกโรงเรียนเรงพัฒนา
ตนเองทั้ง 2 ดาน ควบคูกันไป
3) สรางแรงจูงใจเพื่อใหภาคีอื่นเขามารวมจัดการศึกษา
4) ปรับเปลี่ยนวิธีการอุดหนุนกลุมผูเรียนที่ยากจน โดยใหความชวยเหลือตาม
ระดับความยากจน กลาวคือ ผูที่ยากจนมาก ใหความชวยเหลือมาก ซึ่งจะทําใหรัฐสามารถ
บริหารจัดการเงินงบประมาณที่มีอยูไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพดีขึ้น
5) ตองมีการกําหนดเรื่องเวลาไวชัดเจน เชน กําหนดใหโรงเรียนขนาดเล็กระบุ
ระยะเวลาการพัฒนาตนเองในชวงเปลี่ยนผานที่แนนอน และมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน
นอกจากนี้ควรพิจารณามิติอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการพิจารณามิติขนาดของโรงเรียนดวย
6) ปรับเปลี่ยนวิธีการอุดหนุนจากการอุดหนุนสถานศึกษา (supply side) ไป
เปน การอุดหนุนที่ตัวผูเรียน (demand side) ในรูปแบบของการใหคูปอง เพื่อให
โรงเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง และจูงใจใหผูเรียนมาเขาเรียน หรือใชวิธีการผสมกันระหวาง
การอุดหนุนตัวผูเรียนกับการอุดหนุนสถานศึกษา
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ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน ไดชี้ประเด็นใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายวา
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ มาตรา 10 ของ
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันที่จะ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยรัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และไมเก็บ
คาใชจาย นอกจากนั้น มาตรา 60 (1) ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดให รัฐ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน
จากเจตนารมณของกฎหมายขางตน แสดงใหเห็นวา การอุดหนุนดังกลาวเปน
การอุดหนุนที่ตัวผูเรียนเปนรายบุคคล (demand side) ไมใชอุดหนุนสถานศึกษา โดย
จะใชวิธีการใหคูปองหรืออุดหนุนผานโรงเรียนก็ได และที่สําคัญ คือ จะตองใหเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน สวนการอุดหนุนสถานศึกษา (supply side)
ไดแก การอุดหนุนเปนเงินเดือน คาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง ไปยังโรงเรียนโดยตรง ซึ่งใน
เรื่องนี้ กฎหมายไมไดระบุไว ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควรตีความใหชัดเจนเกี่ยวกับการ
เก็บคาใชจายเพิ่มเติม ทั้งในกรณีโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนที่เปนองคการ
มหาชน และโรงเรียนเอกชน
สําหรับแนวทางการอุดหนุนคาใชจายเพื่อการศึกษานั้น โดยวัตถุประสงคของการ
ปฏิรูปการศึกษา คือ การยกระดับคุณภาพของประชากรใหสูงขึ้น ดวยการยกระดับการศึกษา
ซึ่งในปจจุบันระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเทากับ 7.2 ป จึงไดขยายการศึกษาภาคบังคับ
จาก 6 ป เปน 9 ป ประกอบกับโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นเปาหมาย
ปลายทางที่ตองการ คือ คนไทยควรจะมีการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงไดระบุ
วา ไมนอยกวา 12 ป ดวยเหตุนี้ การใหการอุดหนุนคาใชจายในปการศึกษาที่ผานมาจึงไดเริ่ม
นับตั้งแต ป.1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยางไรก็ตาม เนื่องจากคาใชจายตอหัวที่คํานวณไว คือ ประถมศึกษา 1,100 บาท
มัธยมศึกษาตอนตน 1,800 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,700 บาท ไมนาจะเพียง
พอที่จะทําใหคุณภาพการศึกษาดีอยางทั่วถึง จึงไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการศึกษาวิจัย
ในเรื่องนี้ ซึ่งขอคนพบก็ชัดเจนวา จะตองมีการปรับคาใชจายรายหัวเพื่อเพิ่มคุณภาพ
สวนประเด็นที่ตองการจะปรับเปลี่ยนการอุดหนุน จากการอุดหนุนผูเรียนทุกคน
ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนอุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน และใหการอุดหนุนผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เฉพาะกลุมผูเรียนที่ยากจนนั้น ในสวนของการอุดหนุนผูเรียนในระดับอนุบาลนั้น
เห็นดวยที่จะใหการอุดหนุนผูเรียนในระดับนี้ เพราะจะชวยยกระดับการศึกษาของประชาชน
ในภาพรวมใหดีขึ้น เนื่องจากพื้นฐานที่ไดจากการศึกษาระดับดังกลาว จะชวยใหการศึกษาใน
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ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดีขึ้น รวมทั้งกระตุนใหเด็กใฝรูและอยากเรียนสูงขึ้น แต
ผลจากการวิจัยพบวา การใหการอุดหนุน 2 ป ก็เพียงพอ ไมจําเปนตองใหถึง 3 ป ซึ่งควรจะ
เปนหนาที่ของครอบครัวที่จะรับผิดชอบ
สําหรับการอุดหนุนผูเรียนในระดับ ม.ปลาย นั้น จากขอมูลที่รัฐมนตรีชวยวาการ
ฯชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในชวง 1 ปที่ผานมาไดสงผลใหจํานวนผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาก็เพิ่มขึ้น ประกอบกับเปน
เจตนารมณตามกฎหมาย จึงเห็นวารัฐบาลควรใหการอุดหนุนการศึกษาในระดับนี้ตอไป
สวนจํานวนเงินงบประมาณที่ยังขาดไปนั้น หากคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ รัฐบาลก็สามารถ
หาเงินงบประมาณเพิ่มเติมใหได หรืออาจใชวิธีการบริหารงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับจัดสรรก็ได
นางพริ้มพราย สุพโปฎก ไดนําเสนอมติใหมของสมาคมโรงเรียนเอกชนวา ขอให
ผูปกครองในโรงเรียนเอกชนยังคงไดรับสิทธิเกี่ยวกับเงินอุดหนุนตามเดิม สืบเนื่องจากการที่
ผูปกครองสวนใหญถือวา เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวเปนสิทธิที่พึงไดตามรัฐธรรมนูญ และ
จะไมยอมสละสิทธิดังกลาว
สวนเงินอุดหนุนในเรื่องเงินเดือนครูที่สถานศึกษาเอกชนไดรับ และสามารถเก็บ
คาใชจายเพิ่มเติมได ตามเพดานที่สภาการศึกษากําหนด ขอใหเปนไปตามเดิม เนื่องจาก
เงินอุดหนุนที่ไดรับดังกลาวสามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพในระดับขั้นพื้นฐานหรือขั้นต่ํา
เทานั้น ซึ่งที่ถูกตอง ควรเปดโอกาสใหสถานศึกษาเอกชนสามารถเรียกเก็บไดตามที่จายจริง
และใหผูปกครองเปนผูตัดสินจากคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้น
สํ า หรั บ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ย นการอุ ด หนุ น จากประถมศึ ก ษาถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปน กอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 14 ป นั้น เห็น
ดวยอยางยิ่ง เนื่องจากการอุดหนุนตั้งแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดทําให
สถานศึกษาเอกชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น มีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และเปนที่ยอมรับของ
ผูปกครองโดยทั่วไป หากมีการเปลี่ยนแปลง ยอมจะกระทบกระเทือนไปทั้งระบบ แตหากรัฐ
อุดหนุนกอนประถมศึกษา/อนุบาลเพิ่มขึ้นจากที่อุดหนุนอยูแลวในปจจุบัน ซึ่งจะเปนวงเงิน
เพิ่มอีกประมาณ 700 ลานบาท ก็จะทําใหโรงเรียนเอกชนสามารถอยูรอดไดมากขึ้นดวย
ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช เสนอแนะวา รัฐควรดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดกอน เปนขั้นตอนแรก กลาวคือ จัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวแกผูเรียน
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน
หลังจากนั้น จึงดําเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ กรณีที่ขอยกเวนไมรับเงินอุดหนุน
เนื่องจากเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหไมเพียงพอ ฯลฯ
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สําหรับการอุดหนุนคาใชจายสําหรับผูเรียนนั้น เห็นควรอุดหนุนตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา (3 ป) จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 15 ป (ทางเลือกที่ 4)
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เห็นดวยกับขอเสนอของ ศาสตราจารยชัยอนันต ที่
ควรจะตองตัดตอนการดําเนินงาน โดยโรงเรียนที่ไมประสงคจะขอรับเงินอุดหนุน ควรจะตอง
มีการพิจารณาเปนรายกรณี และมีการทําขอตกลงกับทางกระทรวงไวอยางชัดเจน
ศาสตราจารยอําพล จินดาวัฒนะ ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการสละสิทธิการ
ขอรับเงินอุดหนุนวา สถานศึกษาไมสามารถทําได เนื่องจากสิทธิดังกลาวเปนของผูเรียน ซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหกับทุกคน
สําหรับเรื่องที่สถานศึกษาเอกชนจะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ไดรับ
โดยกรณีที่รัฐจัดบริการการศึกษาใหอยางเพียงพอ แตผูปกครองเลือกที่จะใหบุตรหลานเรียน
ในโรงเรียนเอกชน เนื่องจากมีคุณภาพการศึกษาดีกวา ผูปกครองก็นาจะตองรับภาระคาใชจาย
ในสวนที่เพิ่มขึ้นนี้ดวย
สวนการอุดหนุนคาใชจายสําหรับผูเรียนนั้น เห็นดวยที่รัฐจะใหการอุดหนุนผูเรียน
ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนตอไป เพราะหากลดการอุดหนุนในระดับนี้ลง การสราง
ความเขาใจกับผูเรียนและผูปกครองจะยากมาก รวมทั้งกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํามากขึ้น
สําหรับระดับกอนประถมศึกษานั้น หากรัฐจะใหการอุดหนุนดวยก็จะเปนการดี โดยแยกเปนการ
อุดหนุนอีกสวนหนึ่งที่นอกเหนือจากการอุดหนุนแบบเดิม คือ ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นอกจากนั้น ยังไดเสนอแนะวา ควรใหพอแม ผูปกครอง ที่มีฐานะดี เขามามีสวนรวม
รับภาระคาใชจายในการจัดการศึกษา เพื่อใหโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยูใน
ระดับที่เหนือพื้นฐานโดยกระทรวงศึกษาธิการจะตองมีกฎระเบียบที่ชัดเจน
เพื่อใหการ
ดําเนินงานโปรงใส และตรวจสอบได
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางปริศนา พงษทัดศิริกุล) เห็นดวยกับการตีความ
สาระสําคัญของกฎหมายที่วา โรงเรียนไมสามารถสละสิทธิการขอรับเงินอุดหนุนได เนื่องจาก
สิทธิดังกลาวเปนของผูเรียน สวนการที่จะอุดหนุนคาใชจายเฉพาะกลุมผูเรียนที่ยากจนนั้น มี
ความเห็นวาไมนาจะทําได เพราะรัฐธรรมนูญไดกําหนดให บุคคลมีสิทธิเสมอภาคเทาเทียม
กันที่จะรับการอุดหนุน โดยไมมีขอยกเวนในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจ
ภราดา วิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน ชี้แจงกรณีของโรงเรียนเอกชนที่ไมขอรับเงินอุดหนุน
โดยสามารถเก็ บ ค า เล า เรี ย นลอยตั ว ว า ทางโรงเรี ย นได แ จ ง ให ผู ป กครองทราบเรื่ อ งการ
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อุดหนุนคาใชจายรายหัว โดยผูเรียน/ผูปกครองจะขอรับสิทธิดังกลาวหรือไมก็ได ซึ่งถาจะ
ขอรับก็ตองไปฟองรองเอง
สวนเรื่องการเก็บคาใชจายเพิ่มเติมของโรงเรียนเอกชน พบวา จํานวนเงินตามเพดาน
ที่รัฐอนุญาตใหโรงเรียนสามารถเก็บเพิ่มเติมได ไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แมแตขั้นต่ํา ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการเก็บคาบริการพิเศษอื่น ๆ อีก เชน คาจางชาว
ตางประเทศมาสอนภาษาอังกฤษ เปนตน เพื่อใหคุณภาพการศึกษาอยูในระดับดี
สําหรับเรื่องแนวทางการอุดหนุนคาใชจายนั้น มีความเห็นวา รัฐควรใหการ
สนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (3 ป) จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
15 ป (ทางเลือกที่ 4) เพื่อชวยใหเด็กยากจนที่อยูในชนบทไดรับการศึกษาอยางเต็มที่ สวน
เรื่องคุณภาพการศึกษา เปนหนาที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่จะตองไปดําเนินการ ซึ่งขณะนี้ ดําเนินการประเมินสถานศึกษาไปแลวประมาณ
10,000 โรง และคาดวาจะครบ 40,000 โรงในป 2548
นายอมเรศ ศิลาออน เสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่จะไมไดรับการอุดหนุน จํานวนประมาณ 800,000 คนวา ควรจะสนับสนุนใหผูเรียน
ในกลุมดังกลาวเรียนอาชีวศึกษา โดยรัฐทุมเทงบประมาณอยางเต็มที่และกระทรวงศึกษาธิการ
จะตองเรงปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนกลุมนี้เปนนักวิชาชีพที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางแทจริง เทียบเทาประเทศในแถบเอเชีย เชน ฮองกง
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา ไดชี้แจงสาระสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาภาคบังคับวา
ไดระบุใหรัฐเปนผูกําหนดสถานศึกษาใหกับผูเรียนแตละคน โดยมีจดหมายแจงใหผูปกครอง
ทราบอยางชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติ ยอมจะสงผลกระทบถึงโรงเรียนเอกชน จึงจําเปนตองมี
การคิดและเตรียมการในเรื่องนี้ไวดวย
ในดานการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ควรสงเสริมและสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับภาระการจัดการศึกษาในระดับดังกลาว โดยจัดในรูปแบบที่มี
คุณภาพและอยูใกลบาน ซึ่งการศึกษาในระดับนี้นับวามีความสําคัญมาก เพราะเปนชวงวัยที่
เด็กจะมีพัฒนาการสูงสุด ดังนั้นหากเด็กไดรับการพัฒนาเปนอยางดี จะทําใหเด็กรูจักรักเรียน
รวมทั้งมีบุคลิกและคุณสมบัติที่พึงประสงค สวนเด็กที่ยังไมมีโอกาสไดเขารับการศึกษา ควร
เปนหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาที่จะตองรับผิดชอบในเรื่องนี้
สวนเรื่องโรงเรียนสาธิต คาใชจายไมควรมาจากผูเรียนเพียงแหลงเดียว แต
สถาบันอุดมศึกษานาจะมีสวนรวมสนับสนุนดวย เนื่องจากเปนเครื่องมือ/หองปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ทางการศึกษา
ไมใชการจัดการศึกษาโดยทั่วไป
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สําหรับเรื่องการอุดหนุนทรัพยากรสําหรับผูเรียน เนื่องจากกฎหมายใหความสําคัญ
กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับปฐมวัย ที่จะเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาใน
ระดับอื่นตอไป รัฐจึงควรใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเต็มที่ สวนที่เหลือจึงใหกับ
ระดับอุดมศึกษา ควบคูกับการสนับสนุนในลักษณะกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เห็นควรเสนอใหรัฐบาลแกไขกฎหมาย กรณีที่มีปญหา
ในทางปฏิบัติ สวนเรื่องการศึกษาภาคบังคับ มีความเห็นวา อาจไมจําเปนตองบังคับทุกพื้นที่
เพราะปจจุบันผูปกครองสวนใหญเห็นความสําคัญของการศึกษา สําหรับเรื่องการอุดหนุน
คาใชจาย เห็นดวยกับขอเสนอแนะที่วา คนที่ชวยตัวเองได ก็ใหชวยตัวเอง โดยรัฐไม
จําเปนตองใหการอุดหนุนแกผูเรียนทุกคน แตควรเปดโอกาสใหผูเรียนและผูปกครองเขามามี
สวนรวมอยางเต็มที่
ในเรื่องนี้ ประธานฯไดชี้แจงวา การปรับปรุงแกไขกฎหมายเปนสิ่งที่สามารถ
ดําเนินการได และเปนอํานาจหนาที่ของสภาการศึกษาอยูแลวที่จะดําเนินการ สวนเรื่องเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัว เปนเรื่องที่จําเปนจะตองหาขอยุติโดยดวน ซึ่งจากการอภิปราย ที่
ประชุมเห็นควรใหกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไปกอนในชั้นตน สวน
เรื่องงบประมาณเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองจัดสรรให ซึ่งถาหากไมเพียงพอ อาจ
จําเปนตองใชวิธีการที่หลากหลายในการระดมทรัพยากร
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน เสนอความเห็นวา รัฐควรจะคงการอุดหนุน
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 12 ป ไว และเพื่อแสดงใหเห็นวา รัฐ
ตระหนั ก ในความสําคัญ ของเด็ก ปฐมวัย จึ ง เห็ นควรอุด หนุ นค า ใช จา ยสําหรั บระดั บกอ น
ประถมศึกษา 2 ปดวย ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีตอรัฐบาล คือ 1) แสดงใหเห็นวา รัฐเห็น
ความสําคัญของเด็กปฐมวัย ตามที่มีนักวิชาการจํานวนมากสนับสนุน 2) รัฐไดจัดการศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคลองกับคุณภาพการศึกษาสากล 3) ไมกอใหเกิด
ความสับสนในหมูประชาชนเกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุน และ 4) ไมกระทบตอการอาชีวศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายเชาว อรรถมานะ) ไดชี้แจงวา สํานัก
งบประมาณไดจัดสรรงบประมาณป 2547 เพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวสําหรับผูเรียน
และอุดหนุนผูเรียนในระดับ
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนประมาณ 50% ไว 26,200 ลานบาท
สําหรับแนวทางการอุดหนุนคาใชจายนั้น
เห็นดวยที่รัฐควรจะใหการอุดหนุน
ผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (2 ป) จนถึง ม.ปลาย รวม 14 ป (ทางเลือกที่ 3)
โดยระดับกอนประถมศึกษา จะชวยเพิ่มคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น สวนระดับ ม.ปลาย ก็จะ
ชวยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตที่จะเขาสูตลาดแรงงาน
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นอกจากนั้น ยังมีขอสังเกตที่ตองการใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม 2 ประเด็น
คือ 1) ควรมีการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับตาง ๆ ไวใหชัดเจน เพื่อเปนเกณฑในการพิจารณาใหเงินเพิ่มพิเศษแกโรงเรียนที่สามารถ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงกวาที่กําหนด 2) กรณีที่เขตการศึกษาใดจัด
การศึกษาไดอยางเพียงพอ และมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด หากมีการยายเขตการศึกษา
ไมควรที่จะตองรับผิดชอบขามเขตกัน
ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ เสนอแนะวา การอุดหนุนคาใชจายรายหัว
สําหรับผูเรียนในระดับกอนประถมศึกษา ควรจะแยกเปนอีกสวนหนึ่งจากการอุดหนุนทั่วไป
ตามที่ ศ.นพ.อําพล เสนอ โดยรัฐควรใหการอุดหนุนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (3 ป)
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทางเลือกที่ 4) ซึ่งสําหรับการอุดหนุนในระดับกอน
ประถมศึกษานั้น ควรเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนเพียง 1 ป เทานั้น สวนอีก 2 ป ที่
เหลือ ควรใหพอแม
ผูปกครอง
ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาทิ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เขามามีสวนรวมรับผิดชอบ ทั้งในดานการพัฒนาเด็ก และพัฒนาพอแม ครอบครัว โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ควรจะเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง
ในเรื่อ งการพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย นี้
ประธานฯไดใ หข อ มูล เพิ่ม เติม วา
กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ขึ้น ประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหง โดยปจจุบันอยูระหวางการจัดทํารางแผนพัฒนา เมื่อ
แลวเสร็จจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบตอไป
นายมานะ สุดสงวน ไดใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปน
กรณีที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดจันทบุรี ที่มี 2 เขตการศึกษา วา เขตการศึกษา 1 มีนักเรียน
40,000 คน เขตการศึกษา 2 มีนักเรียน 30,000 คน ซึ่งหากกรณีที่รัฐใหรายหัว 1,000 บาท/
คน เขตการศึกษา 1 ควรจะไดรับเงินอุดหนุนรายหัวทั้งสิ้น 40 ลานบาท ขณะที่เขตการศึกษา 2
ไดรับเงินอุดหนุนรายหัว 30 ลานบาท แตปรากฏวา นักเรียนในเขต 2 สวนใหญมาเรียนในเขต
1 ทําใหเขตการศึกษา 1 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 60,000 คน และไดรับเงินอุดหนุนรายหัว
ทั้งสิ้น 60 ลานบาท ขณะที่เขตการศึกษา 2 มีเงินอุดหนุนรายหัวเหลือเพียง 10 ลานบาท จึงไม
สามารถสรางสรรคคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นได
ดั งนั้ น จึ งได เสนอแนะว า เงิ นอุ ดหนุ นที่ จั ดสรรให กั บเขตใดขอให อยู ที่ เขตนั้ น
เพื่อใหมีโอกาสพัฒนาศักยภาพครู และศักยภาพของสถานศึกษาไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะทําใหแต
ละเขตการศึกษามีโอกาสที่จะเติบโตและกาวหนาไดใกลเคียงกันตอไป
ในเรื่องนี้ ประธานฯไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับไปดําเนินการ
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นายวิทยา มานะวาณิชเจริญ ไดเสนอแนะแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ซึ่งไดแก การลดหยอนภาษีใหกับสถานศึกษาเอกชน การออกสลากกินแบงเพื่อการศึกษา ฯลฯ
นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ ได เสนอแนะวา การจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน
นอกจากพิจารณาพื้นฐานของผูเรียนแลว จะตองพิจารณาเรื่องความสามารถในการแขงขันบน
เวทีโลกควบคูไปดวย สําหรับเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีปญหา/
อุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย และไมสามารถเขียนกฎหมายใหครอบคลุมทุกเรื่องได รวมทั้งมีเรื่อง
การเรียนรูตลอดชีวิตที่จะตองดําเนินการตอไป ดังนั้น จึงควรที่จะตองเริ่มดําเนินการ และปรับ
กระบวนการคิดไปเรื่อย ๆ
สําหรับแนวทางการอุดหนุนการศึกษา เห็นควรเสนอแนวทางที่ทาทาย ซึ่งที่ประชุม
สวนใหญก็เห็นควรใหอุดหนุนตั้งแตกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทางเลือก
ที่ 3 หรือ 4) เนื่องจากการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาถือเปนรากฐานที่สําคัญ สวน
งบประมาณที่จะตองใชเพิ่มไมนาจะเปนปญหาสําหรับรัฐบาลในการดําเนินการ เมื่อเทียบกับผลที่
คาดวาจะไดรับ
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต เสนอแนะวา รัฐควรใหการอุดหนุนคาใชจายตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษา (2 ป) จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 14 ป โดยเห็นพองกับ
ข อ เสนอของกรรมการหลาย ๆ ท า นที่ ร ะบุ ว า ระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษาถื อ เป น ระดั บที่ มี
ความสําคัญ และจะเปนรากฐานที่ดีสําหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป เนื่องจากสมอง
ของเด็กในวัยนี้จะไดรับการพัฒนาสูงสุด
นอกจากนั้น ยังไดเสนอแนะวา ควรจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นสําหรับผูเรียน
ในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจางวิทยากรจากภายนอกหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นเขามาสอน ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได หากไมศึกษา
ตอในระดับ ม.ปลาย รวมทั้งเปนการชดเชยกับการที่เด็กตองสูญเสียรายได อันเนื่องจากการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป
นายทองอยู แกวไทรฮะ ไดเสนอแนะวา จากการที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นควร
ใหการอุดหนุนการศึกษานอกระบบใชอัตราเดิม ยอมจะทําใหการศึกษาในรูปแบบดังกลาวมี
ปญหาดานคุณภาพตอไป จึงเห็นควรที่จะหาวิธีการในการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาทิ การใหชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนโดยใชเงินจากภาษีอากร
ที่มีอยู หรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มขึ้น โดยรัฐอํานวยความ
สะดวกในเรื่องการลดภาษี เปนตน
จากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดสรุปวา กระทรวงศึกษาธิการจะนําเรื่องนีเ้ สนอ
ตอคณะรัฐมนตรี โดยจะขอมูลและประเด็นจากที่ประชุมนี้ไปนําเสนอดวย โดยจะนําเสนอ 2
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แนวทาง คือ 1) อุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึง ม.ตน สวน ม.ปลาย จะ
ใหการอุดหนุนผูเรียนจํานวนประมาณ 50% 2) อุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา (2 ป) จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งงบประมาณทั้งหมดที่จะตองใช
สําหรับเรื่องอัตราการอุดหนุน ซึ่งจะตองคํานึงถึงเรื่องคุณภาพ และขนาดของ
โรงเรียน รวมทั้งเรื่องเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนนั้น กระทรวงศึกษาธิการรับที่จะไปหารือกับ
สํานักงบประมาณในรายละเอียด ยกเวนในสวนของผูพิการและดอยโอกาสที่จะยังคงใหการ
อุดหนุนตามอัตราเดิม
สวนเรื่องการอนุญาตใหโรงเรียนเก็บคาใชจายเพิม่ เติมไดหรือไมนั้น จะไปหารือกับ
ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อความชัดเจน
สวนเรื่องการระดมทรัพยากร
กระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดรายละเอียดใหชัดเจนวา รายการใดที่สามารถเรียกเก็บไดและ
ไมไดตอ ไป
ในเรื่ อ งนี้ ประธานฯ เห็ น ควรให ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนํ า เสนอเอกสารต อ
คณะรัฐมนตรีไปทั้ง 4 แนวทาง เนื่องจากมีผูที่เห็นดวยในทุกประเด็น
สําหรับกรณีของโรงเรียนสาธิต ประธานฯไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รับไปดําเนินการวา ทางมหาวิทยาลัยจะใหการชวยเหลือในสวนที่ขาดไดอยางไร
มติ
1. ที่ประชุมรับทราบขอเสนอของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับแนวทางการ
อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเริ่มตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (3 ป) ถึงมัธยมศึกษา
ตอนตน รวม 12 ปและใหการอุดหนุนผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 50% รวมทั้ง
วงเงินงบประมาณทั้งหมดที่จะตองใช
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมมีขอสังเกตวา หากรัฐบาลไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ ควร
ใหการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแกผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (2 ป)
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 14 ป เนื่องจากการอุดหนุนในลักษณะดังกลาว จะเปนการ
ยกระดับการศึกษาในภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศใหสูงขึ้น โดยเฉพาะการอุดหนุน
การศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา จะเนนความรวมมือระหวางครอบครัวและสถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพของเยาวชนใหมีความพรอมที่จะรับการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นตอไป
สําหรับขอเสนอจากที่ประชุมเรื่องการอุดหนุน 14 ป ดังกลาวขางตน
กระทรวงศึกษาธิการไดคํานวณงบประมาณที่จะตองใชเพื่อจัดการศึกษาใหมีคุณภาพวา จะตอง
ใชเงินทั้งสิ้น 33,920 ลานบาท ซึ่งผูแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณแจงวา ขณะนี้ได
จัดสรรใหแลว 26,200 ลานบาท ดังนั้นที่ประชุมจึงไดเสนอวาควรจะตองหายุทธศาสตรเพื่อ
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ระดมทรัพยากรเพิ่มเติม รวมทั้งบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหเพียงพอตอการ
ดําเนินงานตอไป
คาใชจายในวงเงินดังกลาวนี้ ที่ประชุมเห็นดวยวา เปนคาใชจายพื้นฐานที่เพียงพอ
ที่รัฐจะอุดหนุนการศึกษาใหกับเด็กทุกคนตามกฎหมาย โดยสามารถจัดใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานขั้นต่ํา สวนการอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อใหไดมาตรฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รัฐ
จะพิจารณาใหความชวยเหลือแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนกอน สวนกลุมที่สามารถ
ชวยเหลือตนเองไดควรมีสวนรวมรับภาระดวยตนเอง
ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให
กระทรวงศึกษาธิการหารือเพิ่มเติมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเกี่ยวกับ
การอนุญาตใหโรงเรี ยนสามารถเก็บคาใช จายเพิ่มเติ มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให มี
มาตรฐานดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับผูเรียนบางกลุม เชน ผูมีความสามารถพิเศษ
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาหาแนวทางการใหความชวยเหลือแกโรงเรียนสาธิต
โดยใชเงินงบประมาณจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด หรือเงินนอกงบประมาณที่มีอยูดวย
2. เห็นชอบใหเรงดําเนินการสรางความเขาใจตอสาธารณชน
เรงรัดการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาผลกระทบตอการศึกษาเอกชนโดยเฉพาะ
อาชีวศึกษาเอกชนที่ขยายตัวกวา 20% นับแตมีการอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้ง
การศึกษาผลกระทบตออัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึกษาโดยรวม
3. เห็นควรมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการหารือรวมกับสํานักงบประมาณ
เพื่อหาขอยุติในเรื่องการอุดหนุนคาใชจายตอหัว ป 2547 เงินเดือนครูเอกชน คาตอบแทน
ครูอาชีวศึกษาเพื่อทดแทนอัตราที่ขาด และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ปดประชุมเวลา 17.00 น.
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