รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 1/2548
วันจันทรที่ 31 มกราคม 2548 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทตั
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการทีม่ าประชุม
1. นายอมเรศ ศิลาออน
ประธาน
2. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
6. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
8. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมบัติ กลิ่นผา รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
9. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
กรรมการ
(นายสกล บุญคํา รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
10. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายไพศาล พฤฒิพร รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
11. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
12. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
13. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายพินิจ จันทรกระจาง ทีป่ รึกษาฯ แทน)
14. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายไมตรี อินทุสตุ รองผูวา ราชการจังหวัดพังงา ชวยราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
15. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(นางอรวรรณ ชยางกูร ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม แทน)
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16. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางสาวรุงทิพย ศรีเพ็ชรดี เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7 ว. แทน)
17. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
กรรมการ
18. นายมานะ
สุดสงวน
กรรมการ
19. นายนุชากร
มาศฉมาดล
กรรมการ
20. นายประเวศ
พุมพวง
กรรมการ
21. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
กรรมการ
22. นายวินัย
สะมะอุน
กรรมการ
23. นายพงษ
ตนานนท
กรรมการ
กรรมการ
24. ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ
25. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
กรรมการ
26. ศาสตราจารยทักษิณา สวนานนท
กรรมการ
27. รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร
กรรมการ
28. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
กรรมการ
29. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
กรรมการ
30. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
กรรมการ
31. ศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน
กรรมการ
32. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
กรรมการ
กรรมการ
33. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
34. นายพิสิฐ
เจริญวงศ
กรรมการ
35. นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
กรรมการ
36. รองศาสตราจารยวิรยิ ะ นามศิริพงศพันธุ
กรรมการ
37. ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ
กรรมการ
38. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
กรรมการ
39. นายพิสิษฐ
ณ พัทลุง
กรรมการ
40. นายสุทธินันท
ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการ
41. ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช
กรรมการ
สุขสมจิตร
กรรมการ
42. นายมานิจ
43. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
กรรมการ
44. นางจรวยพร
ธรณินทร
กรรมการ
45. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
46. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
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กรรมการที่ไมมาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ติดราชการ
(นายอดิศัย โพธารามิก)
2. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ติดราชการ
และสังคมแหงชาติ
3. นายธนา
เบญจาทิกุล
ติดภารกิจ
4. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
ปฏิบตั ิศาสนกิจ
5. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
ปฏิบตั ิศาสนกิจ
6. พระราชครูวามเทพมุนี
ติดภารกิจ
7. นางพริม้ พราย
สุพโปฎก
ติดภารกิจ
8. นายวิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
ติดภารกิจ
9. นายเกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
ติดภารกิจ
10. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
ติดภารกิจ
11. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
ติดภารกิจ
12. นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
ติดภารกิจ
13. นายกฤษณพงศ
กีรติกร
ลาประชุม
14. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ
ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายปยะบุตร
ชลวิจารณ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
2. รองศาสตราจารยรัตนา จักกะพาก คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ผูชวยศาสตราจารยผดุง พรมมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. นางสุธาทิพ
ธัชยพงษ
รองประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
5. นางธิดา
แกวประสิทธิ์ ผูอาํ นวยการสวนงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ 11
สํานักงบประมาณ
6. นายแทนคุณ
จิตตอิสระ
นักวิชาการอิสระ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม
เศรษฐพานิช ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
2. นางรุงเรือง
สุขาภิรมย ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3. นางนิรมล
กิตติวบิ ูลย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
4. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
5. นายนพพร
สุวรรณรุจิ ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
6. นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
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7. นางสุทธศรี
วงษสมาน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
8. นางสาววัฒนา อาทิตยเทีย่ ง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
9. นางเกื้อกูล
ชั่งใจ
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
10. นางทิพยสุดา สุเมธเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
11. นางสาวบุญเทียม ศิริปญญา
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
12. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
13. นางฟามุย
เรืองเลิศบุญ
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
14. นางสาวลลิตา ยุวนากร
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
เลขานุการ (ศ. ร.ต.อ. วรเดช จันทรศร) แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก
ประธาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศัย โพธารามิก) ติดราชการ จึง
มอบหมายใหนายอมเรศ ศิลาออน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานการประชุมแทน
นายอมเรศ ศิลาออน ประธานการประชุม กลาวเปดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
1. ศ.สุมน อมรวิวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาศึกษาศาสตร ประจําป 2545 จากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดจัดทําสรุปการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสภาการศึกษา ป 2547 ซึ่งไดมีการประชุมสภาการศึกษา 6 ครั้ง มี
เรื่องเสนอที่ประชุม 20 เรื่อง เปนเรื่องเพื่อพิจารณา 8 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 12
เรื่อง
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1)
นอกจากนี้ ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) แจงใหที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติมเรื่อง เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่ไดผานการพิจารณา
จากสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรีมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัตินั้น
สกศ. ไดจัดพิมพเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว และพรอมที่จะเผยแพรตอไป
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2547
ผูชวยเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2547 ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรองแลว โดยมีกรรมการขอ
แกไข และฝายเลขานุการไดปรับแกเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา :
3.1 นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สกศ. (นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม) นําเสนอ
นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว สรุปไดดังนี้
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบ
ในหลักการ เรื่อง แนวทางและมาตรการการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู
ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวโดยใหเพิ่มบทบาทของสื่อของรัฐเพื่อการเรียนรูให
มากขึ้ น โดยภาครั ฐ เป น ผู กํ า หนดกรอบหลั ก เกณฑ ก ว า งๆ และเป ด โอกาสให
ภาคเอกชนผูมีความรูและประสบการณเปนมืออาชีพจัดทํารายการ
จากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน สกศ. ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
คือ 1) สํารวจความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับรายการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 2) ศึกษารูปแบบและแนวทางการใชสื่อของรัฐเพื่ อการศึ กษาและการ
เรี ย นรู ข องเด็ ก เยาวชนและครอบครั ว โดยคณะนิ เ ทศศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ 3) ศึกษารูปแบบการสงเสริมรักหนังสือในเด็กอายุต่ํากวา 1 ป
โดยพ อ แม และผู เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก โดยมู ล นิ ธิ ห นั ง สื อ เพื่ อ เด็ ก ซึ่ ง ข อ เสนอแนะจาก
ผลงานวิจัย สกศ. ขอยืนยันมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 โดย
เห็น ควรให เ พิ่ม สาระสํา คัญ เกี่ ยวกับ หลั ก เกณฑ เนื้ อ หาสาระและช ว งเวลาในการ
ออกอากาศ ดังนี้
1. กําหนดใหสื่อวิทยุกระจายเสียง จัดสรรเวลาสําหรับเนื้อหาของ
รายการเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว รอยละ 10-15 ของการออกอากาศ ให
สอดคลองกับชวงเวลาที่เหมาะสม และเปนความตองการการรับฟงของเด็ก เยาวชน
และผูปกครอง คือชวงเชา 6.00-8.00 น. และชวงเย็น 17.00-20.00 น. กรณีที่เปน
รายการสําหรับเยาวชน 13 ป ขึ้นไป อาจเพิ่มใหมีการออกอากาศในเวลาหลัง 20.00 น.
เปนตนไป
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2. กําหนดใหมีรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
ในระหวางเวลา 18.00-22.00 น. เปนเวลา 1 ชั่วโมง เปนอยางนอย รวมทั้งอาจเพิ่ม
เวลาการออกอากาศ ในชวงเวลา 6.00-8.00 น. และในวันหยุด เสาร-อาทิตย ในชวง
เวลา 16.00-18.00 น.
3. กําหนดลักษณะและเนื้อหาสาระของรายการวิทยุ และรายการ
โทรทัศน
ทั้งที่เปนรายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว และรายการโดยทั่วไป ตองเปนรายการเชิงสรางสรรค เพื่อใหการศึกษาแก
เด็ก เยาวชน สงเสริมสถาบันครอบครัว รวมทั้งควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาเรงดวน ไดแก คุณธรรม จริยธรรม คติสอนใจ ทักษะการดํารงชีวิต การมี
วินัย การอยูรวมกันในสังคม เพศศึกษา และการรักษาสิ่งแวดลอม ชั่วโมงละประมาณ
5 นาที หรือ 3 – 4 เรื่องในแตละรายการ
4. ขอความร ว มมื อ ให ผู ป ระกอบการรายการวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น
สงเสริมรายการสําหรับเด็กที่มีรูปแบบการเลานิทาน/เกร็ดความรู รวมทั้งใหมีการทํา
ประชาสัมพันธรณรงค ใหพอแม/ผูเลี้ยงดูเด็กใชเวลาอยางนอยวันละ 5 นาที ในการ
อานหนังสือและเลานิทานใหเด็กฟง ตั้งแตอายุ 3 เดือนขึ้นไป เพราะเปนการพัฒนา
เด็ก ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและภาษา ทั้งนี้เพื่อการสรางเด็กรุน
ใหม ที่มีคุ ณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ กกลุม ผูด อยโอกาสและยากจน โดยให ทุ ก
สถานีทั้งรัฐและเอกชนดําเนินการอยางตอเนื่องทุกวัน
5. กําหนดใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ
ใหการสนับสนุนแกผูประกอบการที่จัดทํารายการสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
เปนลําดับตน พรอมทั้งมีมาตรการจูงใจสนับสนุน เชน ลดคาใชจายหรือคาเวลาใหถูกลง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบขอเสนอนโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู
ของเด็ก และเยาวชน และครอบครัว และใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให
เพิ่มมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เกี่ยวกับของหลักเกณฑ สาระ และชวงเวลา
ของการออกอากาศตอไป
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.1)
การพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณานโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรูของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่นําเสนอและอภิปราย โดยสรุป ไดดังนี้

7
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) เห็นดวยกับขอเสนอ
นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก และเยาวชน
และครอบครัว และมีขอเสนอเพิ่มเติมวา การกําหนดลักษณะเนื้อหาสาระของรายการ
วิทยุและรายการโทรทัศน ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมี
การยกตัวอยางใหชัดเจนเพื่อความเขาใจของผูผลิตรายการ เชน เรื่องศิลปะหมายถึง
เรื่ อ งของหั ต ถศิ ลป รวมทั้ง ภูมิศิลป หัต ถกรรม ดนตรี วั ฒ นธรรมไทย และจารี ต
ประเพณี
นางมลิวัลย ธรรมแสง เสนอวา การขอความรวมมือใหผูประกอบการรายการ
วิทยุและโทรทัศนสงเสริมรายการสําหรับเด็กที่มีรูปแบบการเลานิทาน/เกร็ดความรู
รวมทั้งใหมีการทําประชาสัมพันธรณรงค ใหพอแม/ผูเลี้ยงดูเด็กใชเวลาอยางนอย
วันละ 5 นาที นั้น ขอใหเพิ่มเวลามากกวานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรเพิ่มเนื้อหาสาระ
เกร็ดความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กดอยโอกาส
และเด็กยากจนดวย
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เสนอวา เครือขายวิทยุชุมชนควรมีสวนรวมในการ
สนับสนุนรายการเพื่อการศึกษาและเรียนรูสําหรับเด็กฯ โดยเฉพาะหนังสือนิทาน
สําหรับเด็กที่มูลนิธิเด็กจัดพิมพไวแลว ควรนํามาเผยแพรใหกวางขวางยิ่งขึ้น
เลขานุการรายงานที่ประชุมเพิ่มเติมวา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กรวมกับ สกศ.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การสงเสริมรักหนังสือในเด็ก
อายุต่ํากวา 1 ป ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา การอานนิทานใหเด็กฟงตั้งแต 3 เดือนขึ้น
ไป จะกอใหเกิดการพัฒนาทางสมองทั้งดานสติปญญาและดานอารมณอยางมาก และ
ขณะนี้มี 9 ประเทศกําลังรณรงคเรื่องนี้ รวมทั้งประเทศไทยดวย
นายแทนคุณ จิตตอิสระ เสนอวา เนื้อหาสาระของรายการวิทยุและรายการ
โทรทั ศ น ทั้ ง ที่ เ ป น รายการเพื่ อ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ข องเด็ ก เยาวชนและ
ครอบครัว ตองเปนรายการเชิงสรางสรรค และลดเนื้อหาสาระประเภทความกระตุน
เราที่ทําใหเกิดความกาวราว ความรุนแรง ความลอลวง ความลอแหลม หรือลามก
อนาจารจากสื่อละครตางๆ รวมทั้งรายการที่สอลักษณะการจูงใจในเชิงการพนัน เปนตน
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีขอสังเกตวา ขอเสนอในเชิงขอความรวมมือ
นั้น ไมมีขอที่บงชี้วาถาผูประกอบรายการวิทยุโทรทัศนไมทําตามที่ขอความรวมมือ
แลว จะมีผลอยางไร ดังนั้นจึงเสนอวา ควรมีมาตรการรองรับในสวนนี้ดวย
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รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร เสนอวา เนื้อหาสาระของรายการวิทยุและ
รายการโทรทัศนตองเนนการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน คือ ดานการอานออกเขียนได
(Literacy) และการคํานวณ (Numeracy) ดวย
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา เห็นดวยกับขอเสนอนโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรูของเด็ก และเยาวชน และครอบครัว ซึ่งมีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 วาดวยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา แตปญหาคือขาดเจาภาพรับผิดชอบในการดูแล ติดตามและประเมินผล ซึ่ง
มาตรา 69 ระบุวา รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผน และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนั้นควรมีการเสนอ
ใหมีหนวยงานกลางเพื่อทํางานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ดวยจะทําใหการขับเคลื่อนเรื่องนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
นายมนู อรดีดลเชษฐ มี ค วามเห็ น ว า จากการสํ า รวจการรั บ ชมรายการ
โทรทัศน ของกลุมเด็กและเยาวชน พบวา เด็กและเยาวชนนิยมเปดชมการตูนมาก
ที่ สุ ด เป น อั น ดั บ 1 ประกอบกั บ ภาครั ฐกํ า ลั ง ดํ า เนิน การส ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ ที่ เ ป น
การตูน (animation media) และผูผลิตรายการยินดีที่จะผลิตสื่อเพื่อการศึกษา แต
ปญหาขณะนี้ คือ สถานีวิทยุโทรทัศนยังไมสนใจที่จะใหสื่อเหลานี้ออกอากาศ และคา
เวลาออกอากาศมีราคาสูง ดังนั้น จึงเห็นวา ภาครัฐควรมีการกําหนดมาตรการโดย
ระบุใหแตละสถานีวิทยุโทรทัศนจัดสรรชวงเวลาสําหรับรายการเพื่อเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะรายการการ ตู น และควรกํ า หนดมาตรการดั ง กล า วสํ า หรั บ สื่ อ ของ
ภาคเอกชนดวย
ประธาน ใหขอสังเกตเพิ่มเติมวา การผลิตรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ใน
ลักษณะการตูนจะเขาถึงจิตใจของเด็กไดดีที่สุด ซึ่งถาผลิตรายการโทรทัศนมีกระแส
ตอบรับดี ควรนํามาจัดทําในรูปแบบวีซีดีเพื่อเผยแพรใหกวางขวางตอไป
นางจรวยพร ธรณิ น ทร เห็ น ด ว ยวา ควรจั ด ตั้ ง หน ว ยงานกลางสํ า หรั บ ดู แ ล
ติดตามและประเมินผลคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 68
ระบุวา ใหมีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค ก รประชาชน รวมทั้ ง ให มี ก ารลดอั ต ราค า บริ ก ารเป น พิ เ ศษในการใช
เทคโนโลยีดัง กลาวเพื่อ การพั ฒ นาคนและสั ง คม ดัง นั้ น ขอเสนอว า ควรลดอั ต รา
คาบริการสําหรับรายการเพื่อการศึกษา หรือจัดตั้งกองทุนเพื่อหาเงินอุดหนุนชดเชย

9
ใหกับผูผลิตรายการ เพราะขณะนี้ ผูผลิตรายการเพื่อการศึกษาสวนใหญประสบกับ
ภาวะขาดทุน
ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ เสนอวา ควรมีการรณรงคเรื่อง การ
อานหนังสือใหเด็กฟงใหมากขึ้น นอกจากนี้ควรมีมาตรการที่ทําใหหนังสือของเด็ก
ราคาถูกลง เนื่องจากปจจุบัน หนังสือสําหรับเด็กมีราคาคอนขางแพง และควรมีการ
พัฒนาหนังสือที่มีคุณภาพสําหรับเด็กดวย
มติ
ที่ประชุมใหความเห็นชอบหลักการ ขอเสนอนโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐ
เพื่ อ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ข องเด็ ก เยาวชนและครอบครั ว โดยให สํ า นั ก งาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง ข อ เสนอนโยบายดั ง กล า ว ก อ นนํ า เสนอต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546
ตอไป
3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ (2548-2557)
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา สกศ. (นางรุงเรือง สุขาภิรมย)
นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2548-2557) สรุปได ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่นําเสนอใน
ครั้งนี้ครอบคลุมการดําเนินงานระยะ 10 ป (2548-2557) สาเหตุที่จําเปนตองกําหนด
ยุทธศาสตรขึ้น เนื่องจากในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไดสูญเสียบุคคลกลุมนี้ไปเปน
จํานวนมาก โดยในเด็กและเยาวชนแตละชวงวัยจะมีผูที่มีความสามารถสูงกวาปกติอยู
ประมาณรอยละ 3 ของแตละดาน (ดนตรี กีฬา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา
ศิลปะ ฯลฯ) เด็กและเยาวชนกลุมนี้จะกลายเปนผูมีความเปนเลิศที่ชวยใหประเทศ
เจริญกาวหนาไดอยางกาวกระโดด ถามีการคนหาและพัฒนาอยางเปนระบบและ
ครบวงจร ดวยการใหความรูแก พอแม ครู อาจารย การปรับระบบการศึกษาใหเปด
กวาง ยืดหยุน หลากหลาย สามารถจั ดการเรียนรูได อย างเหมาะสมกับศั กยภาพ
รวมถึงการวางแผนเพื่อการเขาสูอาชีพที่สอดคลองกับความสามารถพิเศษและความ
ตองการของประเทศ
จากการประมวลประสบการณการดําเนินงานเรื่องนี้ของประเทศไทยตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ของปจจัยภายในระบบการศึกษา
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โอกาสและอุปสรรคของปจจัยภายนอก รวมถึงประสบการณของประเทศตางๆ ซึ่ง
เปนการทํางานรวมกันระหวาง สกศ. และหนวยปฏิบัติ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
และมาตรการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีทิศทางมุงสูเปาหมายเดียวกันในระยะ
10 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2557 ดังนี้ 1) การสรางกลไกการบริหารจัดการ 2) การ
สร า งความตระหนั ก รู และการมี ส ว นร ว มของผู เ กี่ ย วข อ ง 3) การพั ฒ นาระบบ
การศึกษา 4) การผลิตและพัฒนาบุคลากร 5) การสรางและถายทอดองคความรู 6)
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง 7) การสรางความเปน
เลิศในดานตาง ๆ ใหกับประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณา
ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบในยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
2. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรดังกลาว และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะ
3. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ นําไป
เปนกรอบในการจัดทําแผนงบประมาณป 2549
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2)
การพิจารณา
หลังจากการนําเสนอ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง สรุปได
ดังนี้
นางจรวยพร ธรณินทร เสนอใหมีการจัดทําฐานขอมูลเกี่ ย วกั บ หนวยงาน
และภาระงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ และ
หาวิธีการเชื่อมโยงการดําเนินงานใหกับหนวยงานตางๆ ที่ดําเนินการเรื่องนี้อยูแลว
ซึ่งในประเด็นนี้ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เสนอใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลกลางเพื่อ
การจัดทําฐานขอมูลของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลและพัฒนาเด็กกลุมนี้ใหเกิด
ประโยชนกับประเทศชาติมากขึ้น
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) กลาว
สนับสนุนในเรื่องการทําจัดทําฐานขอมูลของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
และเห็นวาการจัดทําแผนการดําเนินงานตางๆ เชน แผนงบประมาณ ควรมีการ
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บูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความสอดคลองกัน
รวมทั้งควรมีการปรับเปาหมาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการดําเนินงานเพื่อให
มีความสมบูรณมากขึ้น ดังนี้
1) ควรปรับ เป าหมายโดยใหค รอบคลุ มการดําเนินงานของหนวยงานหรือ
องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากที่ดําเนินการในสถานศึกษาดวย
2) เปดโอกาสใหองคกรหรือหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันการศึกษาหรือสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันอุดมศึกษา เชน กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เขามามีสวนในกลไกการบริหารจัดการหรือรวมจัดระบบการศึกษาใหกับ
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษดวย
รองศาสตราจารยช นะ กสิภ าร เสนอให มี การเพิ่ ม เติม การพัฒ นาเด็ กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในระดับอาชีวศึกษาดวย
นายมานะ สุดสงวน มีความเห็นวา ในปจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนนํารอง
เด็กพิเศษดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมากอยูแลว ควรสงเสริมให
มีโรงเรียนนํารองเด็กพิเศษดานดนตรี กีฬา และศิลปะ เพื่อสนับสนุนใหมีเด็กพิเศษ
ดานเหลานี้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรจัดใหมีระบบการศึกษาที่จะสามารถสงตอเด็ก
พิเศษในดานตางๆ ใหสามารถเรียนขามชั้นจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษาได และประธานเสนอใหมีการเพิ่มเติมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษดานศิลปวัฒนธรรมดวย
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน กลาวเนนถึงความสําคัญของการเชื่อมโยง
การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ และเสนอเพิ่มเติมใน 3 ประเด็น คือ
1) ใหมีการจัดทําแนวปฏิบัติในการสรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษใหกับ พอแม ครู และผูบริหารโรงเรียน เนื่องจาก
ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น มีลักษณะที่หลากหลาย ไมใชเฉพาะดาน
วิชาการอยางเดียว
2) ควรมีการจัดทําหลักสูตรเกียรตินิยม (Honors Program) ใหกับเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษเปนรายบุคคล รวมทั้งใหมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงเปนรายบุคคลดวย
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3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรเรงรัดสถาบันอุดมศึกษาใหมีการ
ผลิตและพัฒนาครูสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและทดสอบเด็กกลุมนี้ใหมากขึ้น
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความเห็นวาเนื่องจากในปจจุบันประเทศ
ไทยมีผูดูแลหรือพี่เลี้ยง (Mentor) เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่เหมาะสม
จํานวนนอยมาก จึงควรจะมีมาตรการที่จะสรางแรงจูงใจใหมีบุคคลเขามาดําเนินงาน
ในเรื่อ งนี้เพิ่ม มากขึ้น และควรมีการเชื่ อมโยงการดําเนินงานของหนวยงานต างๆ
เกี่ยวกับเด็ กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
เครือขาย
ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน เห็นดวยวาควรมีหลักสูตรเกียรตินิยม ซึ่งอาจ
เรียกวา Honors Program หรือไมก็ได แตตองเปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับ
เด็กพิเศษ ตองอธิบายใหชัดเจนวาเปนหลักสูตรที่ไมใชหลักสูตรปกติสําหรับนักศึกษา
ทั่วไป และเปนหลักสูตรที่มีความกาวหนา ลุมลึก ทาทายความสามารถ เพื่อใหเด็ก
กลุ ม นี้ ไ ด มี ก ารพั ฒ นาตามศั ก ยภาพอย า งเต็ ม ที่ โดยสามารถจั ด ได ห ลายรู ป แบบ
รวมถึงการตีคาคุณวุฒิของปริญญาตองสูงกวาหลักสูตรทั่วไปดวย
ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ มีขอเสนอ 2 ประเด็น ดังนี้
1. ควรปรับระบบการศึกษาทุกระดับใหสอดรับการจัดการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ และพิจารณาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
ในลักษณะพหุปญญา
2. ควรมีการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหจัดตั้งศูนยหรือสถาบันที่จะสงเสริม
หรื อ ผลั ก ดั น ให มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษเพิ่ ม มากขึ้ น
รวมถึ ง เห็ น ด ว ยว า ควรส งเสริ มให หน วยงานต างๆ มี การบู รณาการเชื่ อมโยงการ
ดําเนินงานเรื่องเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษรวมกันใหมากขึ้น
ประธานตั้งขอสังเกตสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความ
สามารถพิเศษวามี 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก คือ จัดหลักสูตรพิเศษสําหรับเด็ก
โดยเฉพาะ และแนวทางที่สองคือปรับหลักสูตรที่มีแลวใหพรอมที่จะรองรับเด็กทุก
กลุมรวมถึงเด็กกลุมนี้ดวย เนื่องจากทั้งสองวิธีมีวิธีดําเนินการที่แตกตางกัน ดังนั้น
การจัดทํายุทธศาสตร อาจจะตองพิจารณาการดําเนินงานตามแนวทางทั้งสองให
ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
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ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความเห็นวายุทธศาสตรที่ควรดําเนินการ คือ ปรับ
ระบบที่มีอยูเพื่อรองรับเด็กกลุมนี้ และจากยุทธศาสตรที่นําเสนอไวกําหนดใหมีการ
สงเสริมระบบการเรียนขามชั้นใหกับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งนี้เพื่อ
มีชองทางในการสงตอเด็ก
นางมลิวัลย ธรรมแสง มีความเห็นวายุทธศาสตรที่นําเสนอนั้นอาจพิจารณา
ปรับลําดับความสําคัญของมาตรการใหมเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทที่เปนจริงในการ
จัดการศึกษา
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เสนอใหหาวิธีการหรือเครื่องมือที่ชัดเจนในการชี้วัดเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในแตละดานแทนการสอบ ซึ่งนายมนู อรดีดลเชษฐ
เสนอใหมีการดําเนินงานที่ชัดเจนในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
โดยเฉพาะเทคนิคการคัดเลือก ซึ่งตองพิจารณาทั้งทางดานกายภาพและดานวิธีการ
ประกอบกัน
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เสนอใหมีการจัดหลักสูตรใหกับเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบผสมผสาน ทั้งในรูปแบบของโรงเรียน
เฉพาะทางและระบบโรงเรียนรวม เนื่องจากครูที่จะมาสอนเด็กพิเศษในแตละดานมี
จํานวนไมเพียงพอ
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา สกศ. ชี้แจงวาขณะนี้ประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกที่มีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษนั้น
ใชทั้ง 2 แนวทางผสมผสานกัน รวมถึงประเทศไทยดวย และการคนหาเด็กกลุมนี้ พอ
แม ผูปกครอง ตองมีสวนในการสังเกตเด็กในระยะแรกและสงเสริมใหความสามารถ
พิเศษที่มีอยูไดฉายแววออกมา เนื่องจากเครื่องมือวัดที่มีอยูนั้นไมสามารถบอกไดทันที
รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น บางครั้งอาจไมแสดงออกอยางชัดเจนและ
หลายคนมีความสามารถพิเศษมากกวาหนึ่งสาขา จึงควรเปดโอกาสใหเด็กไดเรียน
วิชาเอกมากกวาหนึ่งสาขา
เลขาธิการคุรุสภา (ดร. จักรพรรดิ วะทา) เสนอ 3 ประเด็น คือ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่จัดทําขึ้น
ควรเปนภาพรวม ไมจํากัดวาจะตองเปนยุทธศาสตรเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ
2. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษใหเขากับระยะเวลาของแผนอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
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3. กําหนดมาตรการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ให
เปนเพียงกรอบกวางๆ และมีลักษณะยืดหยุน โดยเปดโอกาสใหเด็กไดเขามามีสวนใน
การตัดสินใจดวยตัวเองใหมากขึ้น
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบหลักการของยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความ
สามารถพิเศษ โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตรดังกลาว
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและนําเสนอตอสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ :
4.1 รายงานผลการประเมินการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเอกชน
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สกศ. (นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ)
นําเสนอรายงานผลการประเมินการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เอกชน สรุปได ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดมอบหมายใหคณะนักวิจัย ซึ่งมีรอง
ศาสตราจารยเ สถีย ร ศรีบุญเรือง คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
หัวหนาคณะ ดําเนินการประเมินผลการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย นเอกชน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งนโยบายและมาตรการของรัฐ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และมาตรการส งเสริม การจัดการศึ กษาของโรงเรียนเอกชนให ชัดเจนยิ่ ง ขึ้น ทั้ง นี้
โครงการดังกลาวดําเนินงานระหวางเดือนกรกฎาคม 2546- มิถุนายน 2547
ผลการประเมิ น ด า นคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นโดยสรุ ป พบว า โรงเรี ย นเอกชน
สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพไมแตกตางจาก
โรงเรียนของรัฐ นอกจากนี้ จากการวิเคราะหประสิทธิผลในการจัดการศึกษาโดยใช
แบบจําลอง พบวา ในป 2545 โรงเรียนเอกชนชวยแบงเบาภาระดานงบประมาณ
ของรัฐไดประมาณ 22,500 ลานบาท และคาดประมาณวา ในระหวางป 2546-2555
จะชวยแบงเบาภาระดานงบประมาณได 328,897 ลานบาท
ดวยเหตุนี้ รัฐจึงควรกําหนดนโยบายและมาตรการสงเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญไดแก
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1) ขยายโอกาสใหเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะใน
เขตเมือง
2) สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทในการวางแผนจัดสรร
ทรัพยากรทางการศึกษาใหทัดเทียมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
3) พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเอกชนใหทัดเทียมกับภาครัฐ
4) สงเสริม ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อทราบผล
การประเมินดังกลาวและใหขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนานโยบายและมาตรการ
ใหชัดเจนตอไป
ภายหลังการนําเสนอ ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนานโยบายการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความเห็นวานโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุน
เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับภาษี เชน การลดหยอนภาษีหรือการยกเวนภาษี สําหรับ
โรงเรียนเอกชนยังไมชัดเจน ดังนั้นรัฐควรพิจารณาการสนับสนุนดังกลาวใหมากขึ้น
เนื่องจากในสภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพียงรอยละ
12.8 ในขณะที่สถานประกอบการที่มีโครงการฝกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร จะไดรับ
การลดหยอนภาษีรอยละ 150-200 ของคาใชจาย
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เสนอวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในแต
ละพื้นที่ควรเปนไปตามหลักอุปสงคและอุปทาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานศึกษา
ของรัฐให บริการอยางเพียงพออยูแลว รัฐไม จําเป นที่จะต องอุดหนุนรายหัวใหแก
โรงเรี ย นเอกชนในพื้ น ที่ ดั ง กล า ว แต ใ นพื้ น ที่ ที่ รั ฐ ไม ส ามารถให บ ริ ก ารการจั ด
การศึกษาไดทั่วถึง โรงเรียนเอกชนจะมีสวนสําคัญในการเติมเต็มการใหบริการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานมีความเห็นวา จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนเอกชนซึ่งมีจํานวนเพียง
รอยละ 10 ของภาครัฐสามารถชวยแบงเบาภาระของภาครัฐไดปละ 22,000 ลานบาท
หากรัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคเอกชนใหเพิ่มขึ้นโดยคงคุณภาพไวได จะ
สามารถลดภาระการลงทุ น ทางด า นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้
แนวทางการสนับสนุนเอกชนตองมีความยืดหยุนพอสมควร หากเปนไปไดรัฐควร
วางแผนระยะยาวในการใหเอกชนเข ามาดูแลการจั ดการศึก ษาขั้น พื้ นฐานในเขต
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กรุงเทพและเขตเมือง ในขณะที่รัฐควรลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในเขต
ชนบทใหมากขึ้น และควรสนับสนุนใหโรงเรียนของรัฐที่มีความพรอมออกนอกระบบ
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ การแขงขันดานการจัด
การศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชนจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีความเห็นวารัฐควรอุดหนุนโรงเรียน
ใหเต็มที่ คือรอยละ 100 เพื่อไมใหโรงเรียนเอกชนเก็บคาใชจายจากผูปกครองเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันนโยบายการจัดการศึกษาของเอกชนตองเปนนโยบายที่รัฐใหการสนับสนุน
โรงเรียนเอกชนไมใหแตกตางจากโรงเรียนของรัฐ เพื่อใหประชาชนมีทางเลือกมาก
ที่สุด คือ พิจารณาจากคุณภาพของการจัดการศึกษา
นายพงษ ตนานนท กลาววาปญหาของโรงเรียนเอกชน ปจจุบันนี้ มี 2 เรื่อง
คือ เรื่องการเก็บภาษีโรงเรือนซึ่งขณะนี้ยังไมชัดเจนและเรื่องนโยบายของรัฐที่ใหนํา
เทคโนโลยีมาใชในโรงเรียนใหมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ไมไดมีนโยบายเกี่ยวกับ
การลดอัตราคาไฟฟาสําหรับโรงเรียนในการดําเนินการ ซึ่งทําใหโรงเรียนมีคาใชจาย
เพิ่มขึ้นและเปนภาระของโรงเรียนที่ตองรับผิดชอบ
นายอําพล จินดาวัฒนะ มีความเห็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. การบริ ก ารการศึ ก ษาและการบริ ก ารการแพทย แ ละสาธารณสุ ข เป น
บริการสาธารณะ ที่มีแนวทางการจัดการ 2 วิธี คือ รัฐเปนผูจัดการ หรือการเปดเสรี
ทางการคา ซึ่งประเทศไทยใชทั้ง 2 วิธีรวมกัน สําหรับดานบริการการศึกษานั้น โดย
หลักการควรเปดใหภาคประชาชนหรือภาคเอกชนดําเนินการ เนื่องจากผลการประเมิน
ที่แสดงใหเห็นวาคุณภาพของการจัดการศึกษาของภาคเอกชนเทาเทียมกับคุณภาพของ
การจัดการศึกษาของภาครัฐ หรือในบางแหงอาจจะมีระบบที่ดีกวาในแงของบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน ที่มีความเปนอิสระกวาโรงเรียนของรัฐ ซึ่งนับไดวาเปนตัวชี้วัดที่
ชัดเจนตัวหนึ่งในการประเมินผลการจัดการศึกษา
ดังนั้น รัฐควรสนับสนุนใหเอกชนเขามาดําเนินการแทนรัฐ และนํางบประมาณ
เหลานี้ไปใชในการดําเนินการเรื่องที่มีความจําเปนมากกวา เชน การพัฒนาโรงเรียน
ของรัฐในพื้นที่ที่มีความตองการการสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้น
2. รัฐควรสนับสนุนภาคเอกชนที่เปนองคกรไมคากําไรเชิงธุรกิจใหเขามาจัด
การศึกษาใหมากขึ้น ซึ่งอาจตองมีการตั้งเปาหมายทั้งดานจํานวนและระยะเวลาให
ชัดเจนวาจะทดแทนภาครัฐเปนสัดสวนจํานวนเทาไร และใชเวลากี่ปในการทดแทน
ตามจํานวนที่กําหนด
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มติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประเมินการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ขั ้น พื ้น ฐานของโรงเรีย นเอกชน โดยใหสํ า นัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษานํ า
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการมีสวน
รวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
4.2 การสรรหาและคัดเลือกวัดดีเดนในโครงการวิจัยและสงเสริมวัด
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแผศาสนธรรม
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสุทธศรี วงษสมาน)
นําเสนอ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกวัดดีเดนในโครงการวิจัยและสงเสริมวัดเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและเผยแผศาสนธรรม สรุปได ดังนี้
สกศ. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการศึกษาวิจัยหารูปแบบการจัด
การศึกษาและเผยแผศาสนธรรมของวัดตั้งแตป 2545 และในป 2546 และ 2547
ได มี ก ารวิ จั ย และส ง เสริ ม วั ด เพื่ อ การศึ ก ษาและเผยแผ ศ าสนธรรม และได มี ก าร
คัดเลือกวัดดีเดนได 6 วัด จากวัดในโครงการ 62 วัด ดังนี้
1) วัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี คือ วัดจองคํา อ.งาว
จ.ลําปาง
2) วั ดที่จัดการศึ ก ษาพระปริยัติธ รรม แผนกสามั ญ ศึก ษา คื อ วัดสระเรี ยง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
3) วัดที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย คือ วัดอนงคาราม เขตคลอง
สาน กทม.
4) วัดที่จัดโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ วัดใหมกรงทอง
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
5) วั ดที่จัด การเผยแผศ าสนธรรมคื อ วั ด ป ญ ญานัน ทาราม อ.คลองหลวง
จ. ปทุมธานี
6) วัดที่จัดเปนแหลงเรียนรู คือ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ภายหลังการนําเสนอ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
นายทองอยู แกวไทรฮะ เห็นวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดี ควรขยายให
กวางขวางขึ้น โดยเฉพาะวัดที่ไดรับการยกยองแลว ควรไดรับการสนับสนุนใหมีการ
ดํา เนิน การอยา งตอ เนื่อ งและเปน ตัว อยา งที่ดีสํา หรับ วัด อื่น ตอ ไป ซึ่ง นายชิง ชัย
หาญเจนลักษณ มีความเห็นวาวัดทั้งหมดในโครงการควรมีสวนชวยในการเปนพี่เลี้ยง
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ให กั บ โรงเรี ยนวิ ถี พุ ท ธได และศาสตราจารย ย งยุท ธ ยุ ท ธวงศ เห็น ว า ควรมี ก าร
ดําเนินการในลักษณะเดียวกับศาสนาอื่น เชน ศาสนาคริสต และอิสลามดวย
นอกจากนี้นายสมชัย วุฑฒิปรีชา มีความเห็นวา ภารกิจสําคัญของวัดคือ
การเผยแผศาสนธรรม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโรงเรียนแลว บทบาทนี้จะมีลักษณะ
ที่ ค ล า ยกั น คื อ การให บ ริ ก ารประชาชนในเขตพื้ น ที่ ดั ง นั้ น หากวั ด ปรั บ วิ ธี ก าร
เผยแผศาสนธรรมโดยใชวิธีเชิงรุกเขาหาประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับ
คุณธรรมของประชาชนในเขตพื้นที่แลว จะทําใหการเผยแผศาสนธรรมทําไดกวางขวาง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประธานมีขอสังเกตวา ปญหาสําคัญขณะนี้คือ การสรางคนเพื่อสืบทอดพระ
ศาสนา เนื่องจากขาดผูเรียนที่สนใจจะเรียนรูอยางตอเนื่องและจริงจัง ดังนั้นจึงควรมี
การพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว เชน โครงการรากแกวศาสนทายาท ของวัด
พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
มติ
ที่ ป ระชุม รับ ทราบ และให สํานั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาไปพิจ ารณา
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุมตอไป
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นางนันทิชา แจมนุราช
นางโชติกา
วรรณบุรี
ผูจดรายงานการประชุม
นางสิริพร บุญญานันต
รองเลขาธิการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

