รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 2/2547
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2547
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายอดิศัย โพธารามิก)
2. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมบัติ กลิ่นผา รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นางสาวมลิวัลย กุลละวณิชย ผูตรวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
4. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(นางดวงทิพย สุรินทาธิป ที่ปรึกษาดานตางประเทศ มาแทน)
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ ผูชวยปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
6. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นายไพศาล พฤฒิพร รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
7. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นางยุพา ประเสริฐยิ่ง รองอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาแทน)
8. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
9. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นางพรนิภา ลิมปพยอม)
10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวพวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการฯ มาแทน)
11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
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12. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ)
13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(นายพลสัณห โพธิ์ศรีทอง รองเลขาธิการฯ มาแทน)
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
(นายบุญยงค เวชมณีศรี รองเลขาธิการฯ มาแทน)
15. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(นางสาวสิรินธร พวงกนก
ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานการศึกษาและวัฒนธรรม มาแทน)
16. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายจักรพรรดิ วะทา)
17. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน)
18. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
กรรมการ
19. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
กรรมการ
20. นายมานะ
สุดสงวน
กรรมการ
21. นายนุชากร
มาศฉมาดล
กรรมการ
22. นายธนา
เบญจาทิกุล
กรรมการ
23. นายวินัย
สะมะอุน
กรรมการ
24. นายพงษ
ตนานนท
กรรมการ
25. ผูชวยศาสตราจารยเลขา
ปยะอัจฉริยะ
กรรมการ
26. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
กรรมการ
27. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
กรรมการ
28. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
กรรมการ
ธรรมแสง
กรรมการ
29. นางมลิวัลย
30. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
กรรมการ
31. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
กรรมการ
32. นายพิสิฐ
เจริญวงศ
กรรมการ
33. นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
กรรมการ
34. ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
กรรมการ
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

รองศาสตราจารยวิริยะ
นายมนู
นายพารณ
ศาสตราจารยยงยุทธ
นายสุทธินันท
นายนิพนธ
นายมานิจ
นางจรวยพร
เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายรุง แกวแดง)
44. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสิริพร บุญญานันต)

นามศิริพงศพันธุ
กรรมการ
อรดีดลเชษฐ
กรรมการ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ
ยุทธวงศ
กรรมการ
ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการ
สุรพงษรักเจริญ
กรรมการ
สุขสมจิตร
กรรมการ
ธรณินทร
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่มาประชุมไมได
1. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
2. นายประเวศ
พุมพวง
3. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
4. พระราชครูวามเทพมุนี
5. รองศาสตราจารยชนะ
กสิภาร
6. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
7. ศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน
8. ภราดา วิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
9. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
10. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
11. นายพิสิษฐ
ณ พัทลุง
สมุทวณิช
12. ศาสตราจารยชัยอนันต
13. นายกฤษณพงศ
กีรติกร
14. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ
15. นายอมเรศ
ศิลาออน
16. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ

ผูชวยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายปยะบุตร ชลวิจารณ
2. ศาสตราจารยวรศักดิ์ กนกนุกูลชัย
3. นายดํารง ลิมาภิรักษ
4. นางอรทัย สิทธิสงวน

ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูแทนคณาจารยไทย สถาบัน AIT
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผนฯ สป. มท.

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางนงราม เศรษฐพานิช
2. นายวิเชียร เกตุสิงห
3. นายอํารุง
จันทวานิช
4. นายชินภัทร ภูมิรัตน
5. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
6. นายนพพร
สุวรรณรุจิ
7. นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ
8. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
9. นางสุทธศรี
วงษสมาน

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการเรียนรู
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
10. นางนิรมล
กิตติวิบูลย หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
11. นางอรุณี
สถานุพงษ นักวิชาการศึกษา 8
12. นางสาววรัยพร แสงนภาบวร นักวิชาการศึกษา 8 ว.
13. นางทิพยสุดา
สุเมธเสนีย นักวิชาการศึกษา 8 ว.
14. นางอัมพร
พงษกังสนานันท นักวิชาการศึกษา 8 ว.
15. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย นักวิชาการศึกษา 8 ว.
16. นางเรืองรัตน วงศปราโมทย นักวิชาการศึกษา 8 ว.

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
กรรมการและเลขานุการ (นายรุง แกวแดง) ไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติของกระทรวง และไดมีการประกาศ
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ยุทธศาสตรดังกลาวตอสาธารณชน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2547 ณ ศูนยการประชุมไบเทค รวมทัง้ ถายทอดสดผานทางสถานีโทรทัศนชอง 11 ไปยังทั่ว
ประเทศดวย
สํานักงานฯ จึงขอนําเอกสารและแผนภูมิเกี่ยวกับยุทธศาสตรดังกลาวมาเสนอ
กรรมการทุกทานเพื่อโปรดทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2547
กรรมการและเลขานุการ (นายรุง แกวแดง) ไดแจงใหท่ปี ระชุมทราบวา ฝายเลขานุการ
ไดจัดสงรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2547 ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรองแลว มีผูขอ
แกไขเพิ่มเติม 1 ราย คือ ผูแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จาก นางสาวยุพา ประเสริฐยิ่ง เปน
นางยุพา ประเสริฐยิ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2547 โดยมอบหมายให
ฝายเลขานุการดําเนินการแกไขชื่อผูแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมใหถูกตอง
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา : รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. ….
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางนงราม เศรษฐพานิช) รายงาน
ใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งมีมติเห็นชอบ
ในหลักการของรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน
องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. …. โดยมอบหมายใหคณะทํางานที่ยกราง
กฎกระทรวงฉบับนี้ไปดําเนินการปรับแกสาระสําคัญ เพื่อใหรางกฎกระทรวงฯ มีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น และสอดคลองกับเจตนารมณของการจัดการศึกษาทางเลือก ใน 4 ประเด็น คือ
1. การกําหนดเงื่อนไขการใหเงินอุดหนุนแกองคกรชุมชน องคกรเอกชน
2. การจัดการเรียนรู การกําหนดคุณสมบัติของผูจัดศูนยการเรียน และการวัดผล
ผูเรียน
3. การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียน
4. การจัดตั้งและยกเลิกศูนยการเรียน
สํานักงานฯ จึงไดจัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะทํางานยกรางกฎกระทรวง โดยมี
นางรัชนี ธงไชย และนายยุทธชัย เฉลิมชัย เปนประธานและเลขานุการ ผลจากการประชุมมี
การพิจารณาปรับปรุงแกไขดังนี้
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1. การกําหนดเงื่อนไขการใหเงินอุดหนุนแกองคกรชุมชน องคกรเอกชน
รางกฎกระทรวงฯ หมวด 1 ขอ 3 ไดกําหนดวา การที่ศูนยการเรียนจะไดรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐ ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะตอง
เรงรัดการออกกฎหมายในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ โดยบรรจุเงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ให
ชัดเจนในกฎหมายดังกลาว
สวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณของศูนยการเรียน ในทางปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยูแลว เนื่องจากมาตรา
62 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหรัฐสามารถตรวจสอบ
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา ให
สอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
2. การจัดการเรียนรู การกําหนดคุณสมบัติของผูจดั ศูนยการเรียน และการวัดผล
ผูเรียน
ไดเพิ่มสาระในหมวด 4 ขอ 9 และขอ 10(2) โดยกําหนดใหการจัดการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหใชหลักสูตรที่ศูนยการเรียนพัฒนาขึ้น และใหมี
การประเมินผลตามสภาพจริง ตามพัฒนาการของผูเรียนเปนรายบุคคล
สวนการจัดการศึกษาและการประเมินผลผูเรียนสําหรับการศึกษาในระบบ
ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตองมีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับหลักการ
และเกณฑของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนยการเรียนสามารถปรับใหยืดหยุนได
ตามจุดเนนและมาตรฐานการเรียนรูที่ศูนยการเรียนพัฒนาขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งสาระ
ดังกลาวปรากฏในขอ 9(3) และขอ 10(1)
สําหรับคุณสมบัติของผูจดั การเรียนรูของศูนยการเรียน ไดเพิ่มสาระในหมวด 2
ขอ 6(2) โดยการขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนยการเรียน นอกจากผูขอตองเสนอแผนงานหรือ
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนแลว ตองเสนอขอมูลบุคลากรและผูจัดกระบวนการเรียนรูดวย
3. การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียน
ไดเพิ่มสาระในหมวด 1 ขอ 4 โดยกําหนดใหศูนยการเรียนจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน ปละ 1 ครั้ง และปฏิบัติตามขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายใน และรับ
การประกันคุณภาพภายนอกโดยใหชุมชนมีสวนรวม
นอกจากนั้น ยังไดปรับแก/เพิ่มเติมสาระในหมวด 5 ขอ 12(3) โดย
กําหนดใหการประเมินผลของศูนยการเรียนเชื่อมโยงกับการยกเลิกศูนยฯ หากผลการประเมิน
พบวา การดําเนินงานไมมีคุณภาพ ขัดตอวัตถุประสงค กฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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4. การจัดตั้งและยกเลิกศูนยการเรียน
ไดปรับแกจากเดิมที่ใหอํานาจแกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเปนที่สุด
เปนใหคําวินิจฉัยของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนที่สุด
ส ว นเหตุ ผ ลที่ ไ ม ไ ด ป รั บ แก ใ ห คํ า วิ นิ จ ฉั ย สิ้ น สุ ด ที่ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้ น
เนื่องจากคณะทํางานฯ เห็นวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา เปนบุคคลกลุมเดียวกัน อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมได
ขอเสนอเพื่อพิจารณา คือ สํานักงานฯขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบสาระบัญญัติในรางกฎกระทรวงฯ ที่เสนอ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาตอไป
การพิจารณา
1. การกําหนดเงื่อนไขการใหเงินอุดหนุนแกองคกรชุมชน องคกรเอกชน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการจะตองเรงรัดการออกกฎหมายในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ โดยบรรจุเงื่อนไข
และรายละเอียดตาง ๆ ใหชัดเจนในกฎหมายดังกลาว
ประธานฯ ไดตั้งขอสังเกตวา เมื่อรางกฎกระทรวงฯฉบับนี้มีผลบังคับใชแลว จะยัง
ไมสามารถดําเนินการไดโดยสมบูรณ เนื่องจากจะตองมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการใหเงิน
อุดหนุน เปนไปไดหรือไมที่จะตัดขอความวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด ในขอ 3 ของราง
กฎกระทรวงฯ ออก และเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนไวเลย
ในเรื่องนี้ กรรมการและเลขานุการ (นายรุง แกวแดง) ไดชี้แจงวา เนื่องจากการให
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน รวมทั้งการลดหยอนหรือยกเวนภาษีคาใชจาย
การศึกษาแกองคกรทางสังคมที่สนับสนุนหรือจัดการศึกษา เปนเรื่องใหม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดใหออกเปนกฎหมาย
ดังนั้น เมื่อรางกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกลาวอางอิงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ควรปรับแกสาระในรางกฎกระทรวงฯ เปน ศูนยการเรียนมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ก็จะ
สามารถดําเนินการได หรือหากจะเพิ่มเติมใหสมบูรณ คือ ศูนยการเรียนมีสิทธิไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ ตามกฎหมายที่จะออกตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางสาวพวงเพชร สารคุณ) ใหขอมูล
เพิ่มเติมวา ในการลดหยอนหรือยกเวนภาษีนั้น จะตองเปนไปตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะ
กําหนดหลักเกณฑวา กรณีใดจะลดหยอนหรือยกเวนภาษีใหกับเอกชน หรือหนวยงานที่จัด
การศึกษา โดยตองมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อลดหยอนตามประมวลรัษฎากรอีกชั้นหนึ่ง
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นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ไดตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวา ในกรณีที่ภาคเอกชน
เขาไปชวยสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาใหแกศูนยการเรียน จะไดรับการลดหยอน
ภาษีดวยหรือไม
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอสังเกตของนายพารณวา การไดรับ
ลดหยอนภาษีจากการที่ภาคเอกชนเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนการจัดการศึกษา กับการไดรับ
ลดหยอนและยกเวนภาษีคาใชจายของศูนยการเรียนที่จัดการศึกษา เปนคนละเรื่องกันซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ไดกําหนดวา เอกชนที่เขามาสนับสนุนการจัดการศึกษาก็
มีสิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาดวยเชนกัน โดยจะตองมี
การออกเปนพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตามที่รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจง
ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานใน 2
ประเด็น คือ
1. ระบุสาระเกี่ยวกับการอุดหนุน ลดหยอนหรือยกเวนภาษีไวในกฎกระทรวง
ฉบับนี้
2. ดําเนินการยกรางกฎกระทรวงวาดวยการอุดหนุน ลดหยอนหรือยกเวนภาษี
การจัดการศึกษา
ในเรื่องนี้ นายมานิจ สุขสมจิตร ไดใหขอมูลวา พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
และกฎกระทรวง เปนกฎหมายที่มศี ักดิ์แตกตางกัน โดยในสวนของประมวลรัษฎากรนั้น มี
ศักดิ์เปนพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงฉบับนี้จึงมีศักดิ์ต่ํากวา และไมสามารถกําหนดเรื่องการ
อุดหนุน ลดหยอนหรือยกเวนภาษีได
ดังนั้น จึงเห็นควรใหคงสาระดังกลาวไว ตามที่คณะทํางานฯไดเสนอมา
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ เห็นดวยกับขอเสนอแนะของนายมานิจที่ใหคง
สาระของรางกฎระทรวงฯไว ตามที่คณะทํางานฯเสนอมา เพราะหากตัดขอความที่ระบุวา ตอง
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดออก จะทําใหผูปฏิบัติเกิดความไมชัดเจนในการนํารางกฎกระทรวง
ฉบับนี้ไปใช รวมทั้งก็ยังคงตองไปดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
เกี่ยวกับการลดหยอน/ยกเวนภาษี และออกกฎหมายเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุน
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2. การจัดการเรียนรู การกําหนดคุณสมบัติของผูจดั ศูนยการเรียน การวัดผล
ผูเรียน และการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียน
นายธนา เบญจาทิกุล เสนอแนะใหมีการเพิ่มเติมนิยามของศูนยการเรียน และผูจัด
ศูนยการเรียน เพือ่ ใหรางกฎกระทรวงฉบับนี้มีความชัดเจนที่จะนําไปปฏิบัติมากยิง่ ขึ้น
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา มีขอสังเกตวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 18(3) กําหนดให ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บุคคล ครอบครัว … และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด แตศนู ยการเรียนตามรางกฎกระทรวง
ฉบับนี้สามารถจัดการศึกษาในระบบได จะเปนการขัดกับหลักการของพระราชบัญญัติฯ หรือไม
ในเรื่องนี้ กรรมการและเลขานุการ (นายรุง แกวแดง) ชี้แจงวา ในการตีความการ
จัดการศึกษารูปแบบศูนยการเรียนนั้น ใหพิจารณาวา ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่ 1)
หนวยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน 2) บุคคล 3) ครอบครัว … และ 14) สถาบันสังคมอื่น
เปนผูจัด สวนรูปแบบการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ จัดการศึกษาไดทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได
3. การจัดตัง้ และการยกเลิกศูนยการเรียน
นายมานิจ สุขสมจิตร ตั้งขอสังเกตวา การที่รางกฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหผูมี
สิทธิขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งศูนยการเรียน มี 2 ประเภท คือ 1) ผูแทนนิติบุคคล สําหรับ
องคกรชุมชนที่เปนนิติบุคคลและองคกรเอกชน และ 2) ผูที่ไดรับมอบอํานาจจากองคกร
ชุมชน สําหรับองคกรชุมชนที่ไมเปนนิติบุคคล จะเพียงพอแกการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือไม เพือ่ มิใหเกิดกรณีเชนเดียวกับการจัดตั้งสาขาของพรรคการเมือง โดยมุงหวัง
การไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนพรรคการเมือง
ในเรื่องนี้ นายยุทธชัย เฉลิมชัย เลขานุการคณะทํางานฯชี้แจงวา คณะทํางานฯ ได
ใหความสําคัญและระมัดระวังในเรื่องการจัดตั้งศูนยการเรียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ลดหยอน
หรือยกเวนภาษีการจัดการศึกษาเปนอยางมาก จึงไดกําหนดนิยามใหรัดกุม
โดยในสวนขององคกรชุมชน จะตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูอาศัยประจําอยูใน
ชุมชน และมีลักษณะรวมกันดําเนินการในลักษณะที่เปนองคกรซึ่งมีระเบียบแบบแผนตาม
สมควร มีผลงานเปนที่ประจักษในเชิงสาธารณประโยชน และไมแสวงหากําไร สวนองคกร
เอกชน จะตองเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน ไม
แสวงหากําไร และมีที่ตั้งหรือสวนงานรับผิดชอบอยูในภูมิลําเนาเดียวกันกับศูนยการเรียนที่
จะจัดตั้ง
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ดังนั้น ผูมีสิทธิยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน ในกรณีนิติบุคคลก็ตองเปนผูแทนนิติ
บุคคลตามกฎหมาย สวนกรณีองคกรชุมชนทีไ่ มไดเปนนิตบิ ุคคล ก็จะตองเปนผูท ี่ไดรับ
มอบหมายมาจากองคกรชุมชน
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ ตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวา การที่กฎกระทรวงกําหนดวา
เมื่อผูข อจดทะเบียนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและยื่นเอกสารหลักฐานครบถวน ใหผูอาํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับจดทะเบียน ควรจะตองมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกอน
รับจดทะเบียนหรือไม อยางไร
นายนุชากร มาศฉมาดล มีขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยการเรียนวา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ไดกําหนดให องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม โดยในมาตรา 42
ไดกําหนดให กระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ซึ่งมี 6 องคประกอบ
11 ตัวชี้วัด และ 5 เงื่อนไข ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองผานการประเมินความ
พรอมตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวกอน จึงจะจัดการศึกษาได
ขณะที่การจัดตั้งศูนยการเรียน เพียงแตมีเอกสารหลักฐานครบถวนก็สามารถยื่น
ขอจดทะเบียนไดเลย ดังนั้น จึงเห็นดวยวาควรมีกระบวนการตรวจสอบหรือประเมินความพรอม
กอนที่จะรับจดทะเบียนจัดตั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต เสนอแนะวา ควรมีการเพิ่มเติมสาระสําคัญใน
นิยามขององคกรชุมชน และองคกรเอกชน วา ตองมีรายงานการจัดกิจกรรมประจําป จึงจะ
ขอจัดตัง้ ศูนยการเรียนได เพื่อแกไขปญหาเอกสารประกอบการพิจารณาไมมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน เสนอแนะใหเพิ่มเติมถอยคําวา …ให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารับจดทะเบียน เพื่อเปนหลักประกันวา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่จะตองตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของเอกสารหลักฐาน
กอนรับจดทะเบียน
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รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางสาวพวงเพชร สารคุณ) ใหขอมูล
เกี่ยวกับการอนุญาตวา มี 2 ระบบ คือ 1) ระบบการจดทะเบียน 2) ระบบอนุญาต โดยระบบ
การจดทะเบียนนั้น ถาเอกสารครบถวนก็จําเปนตองรับจดทะเบียน สวนระบบอนุญาต จะตอง
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดขึ้นกอน จึงจะอนุญาตใหดําเนินการได
ในเรื่องนี้ ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ ไดชี้แจงวา เหตุที่ไมไดเสนอใหพิจารณา
รับจดทะเบียนหรือพิจารณาอนุญาต เนื่องจากจะทําใหเกิดปญหาขึ้นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของ
การใชดุลพินิจ หากแตที่ตองการ คือ มีสาระ/ขอความซึ่งรับประกันไดวาผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจะมีเหตุผลเพียงพอทีไ่ มรับจดทะเบียนจัดตั้งศูนยการเรียนเหลานั้น
กรรมการและเลขานุการ (นายรุง แกวแดง) ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 กําหนดวา นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว และองคกรทางสังคมตางๆ มีสิทธิจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนั้น เมื่อองคกรทางสังคมเหลานี้ขออนุญาตจัดตั้งศูนยการเรียน ก็จําเปนจะตองรับ
จดทะเบียนให โดยไมสามารถบัญญัติสาระในกฎกระทรวงเพื่อริดรอนสิทธิในเรื่องนี้ได
นายจักรพรรดิ วะทา มีขอ สังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1. เพื่อใหแผนงานหรือโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
เห็นควรเพิ่มเติมสาระในตอนทายของขอ 6(2) ของรางกฎกระทรวงฯ วา … และขอกําหนด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษา
2. กรณีที่ไมรับจดทะเบียนซึ่งรางกฎกระทรวงฯไดกาํ หนดใหผูขอจดทะเบียน
สามารถยื่นอุทธรณตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานได หากเปนกรณีที่ผูขอ
จดทะเบียนไปดําเนินการตามแนวทางอื่น เชน ยื่นตอศาลปกครอง จะมีปญหาหรือไม อยางไร
ในประเด็นนี้ นายมานิจ สุขสมจิตร ไดชี้แจงวา เปนสิทธิของผูข ออนุญาตจด
ทะเบียนจัดตั้งศูนยการเรียนที่จะอุทธรณ และเมื่ออุทธรณแลว ไมไดผลตามที่ตองการ ผูขอ
อนุญาตก็มีสทิ ธิยื่นฟองตอศาลปกครองได
ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกั ดิ์ ตัง้ ขอสังเกตวา หากแผนงานหรือโครงการ
จัดตัง้ หลักสูตรหรือแนวทางการจัดการศึกษา ขอมูลของบุคลากรและผูจ ัดกระบวนการเรียนรู
ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน และขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน มีคุณภาพของเนื้อหาไมดี แตเนื่องจากมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ครบถวน ซึ่งก็จําเปนตองรับจดทะเบียนจัดตั้งศูนยการเรียนให
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ดังนั้น จึงไดเสนอแนะใหเพิ่มเติมสาระในขอ 6(2) วา … ตามเกณฑที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่กจ็ ะตองพิจารณาตามเกณฑ
ซึ่งไมใชการใชดุลพินิจ ขณะเดียวกันก็จะไมมปี ญ
 หาเรื่องคุณภาพของเอกสาร ที่สําคัญ ไมได
เปนการริดรอนสิทธิขององคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนทีจ่ ะขอจัดตัง้ ศูนยการเรียน ตามมาตรา
12 ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฯ
ในเรื่องนี้ ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน สกศ. (นางนงราม เศรษฐพานิช) มี
ความเห็นวา เกณฑที่มอี ยูในปจจุบันสําหรับการจัดการศึกษาในระบบ สวนการจัดการศึกษา
รูปแบบศูนยการเรียนยังไมมี จําเปนจะตองมีการยกรางเกณฑขึ้นใหม จึงไดเสนอแนะให
เพิ่มเติมสาระในขอ 7 ของรางกฎกระทรวงฯ วา เมื่อผูขอจดทะเบียนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และยื่นเอกสารหลักฐานครบถวน รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพของศูนย
การเรียนในการจัดการศึกษา ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับจดทะเบียน
ประธานฯพิจารณาแลว เห็นชอบการปรับแกสาระขอ 7 ของรางกฎกระทรวงฯ
ตามที่เสนอ
จากนั้น ประธานฯไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับเหตุผลที่ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน เปนผูวินิจฉัยอุทธรณการขอจัดตั้งศูนยการเรียน
ประเด็นนี้ นายอําพล จินดาวัฒนะ คณะทํางานยกรางกฎกระทรวงฯ ไดชแี้ จงวา
จากการพิจารณาบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีความเห็นวา คณะกรรมการฯ ควรดําเนินการเฉพาะเรื่องนโยบาย/
กรอบทิศทางในระดับมหภาคเปนหลัก สวนการดําเนินการในระดับปฏิบัติการ งานบริหาร
ควรเปนหนาที่โดยตรงของเลขาธิการฯ
ดังนั้น จึงไดปรับแกใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เปนผูวินิจฉัย
อุทธรณ ประกอบกับ หากผูอุทธรณไมพอใจในผลการวินิจฉัย ก็สามารถยื่นฟองตอศาลปกครอง
ไดอกี ระดับหนึ่ง
มติ
สภาการศึกษามีมติเห็นชอบสาระสําคัญของรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. …. ตามที่
เสนอ และใหสํานักงานฯ นํารางกฎกระทรวงฉบับนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา :
4.1 แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเซีย ระยะที่ 8 (ปงบประมาณ 2548-2552)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสุทธศรี
วงษสมาน) ไดนําเสนอรายละเอียดตอทีป่ ระชุมวา รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) มาเปนเวลากวา 40 ป โดยใหการสนับสนุนผานสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ตั้งแตสํานักงานฯยังมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
โดยเปนการสนับสนุนตามแผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบัน AIT
ชวงละ 5 ป ขณะนี้ส้นิ สุดแผนฯ ระยะที่ 7 แลว และจะเริ่มเขาสูแผนฯ ระยะที่ 8
(ปงบประมาณ 2548-2552) ซึ่งสถาบันไดขอการสนับสนุนงบประมาณจํานวน 724.04 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากแผนฯ ระยะที่ 7 (ปงบประมาณ 2543-2547) จํานวน 122.67 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 20.40
สาระสําคัญของแผนฯ ฉบับดังกลาว ประกอบดวย 2 แผนงานหลัก คือ
1. แผนงานผลิตบัณฑิต ไดแก
1.1 ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระราชทานแกนักศึกษาจากประเทศตาง ๆ โดยเปนทุน
ประเภทใหทั้งหมด เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปละ 30 ทุน ทุนละ 893,400 บาท รวม 5 ป
เปนเงิน 134.01 ลานบาท
1.2 เงินอุดหนุนการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก ประเภทใหบางสวนแกผูมีสัญชาติไทย ปละ 240 ทุน เปนเงิน 445.03 ลานบาท
2. แผนงานบริหาร ไดแก
2.1 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชทางการ
ทดลองดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ปละ 11 ลานบาท รวม 5 ป เปนเงินทั้งสิ้น 55
ลานบาท
2.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
วิจัยของสถาบัน รวมกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ ปละ 18 ลานบาท รวม 5 ป
เปนเงินทั้งสิ้น 90 ลานบาท
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จากรายละเอียดที่สถาบัน AIT เสนอขอมา สํานักงานฯไดวิเคราะหประเด็นหลักและ
สาระสําคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เอกลักษณและพันธกิจหลักของสถาบัน
สถาบัน AIT กอตัง้ เมื่อป 2502 โดยองคกรสนธิสัญญาปองกันรวมกันแหง
เอเชียอาคเนย จึงเปนสถาบันนานาชาติเกาแกที่ตงั้ อยูในประเทศไทย และไดรับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับวาไดชวยเสริมเกียรติภูมิ
เผยแพรชื่อเสียงใหกับประเทศไทย
และยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยการศึกษาในกลุม ประเทศเพือ่ นบาน
สถานภาพของสถาบันถือวาเปนองคกรนานาชาติอิสระ ไมแสวงหากําไร มี
พันธกิจและภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งทําการศึกษา
คนควา วิจัย และใหบริการวิชาการแกประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เฉพาะอยางยิ่งในดาน
วิศวกรรมศาสตร สิ่งแวดลอม วิทยาการเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ
สวนการดําเนินงานของสถาบัน มีการประกาศเปนกฎบัตร และตราเปน
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสถาบัน โดยมีคณะกรรมการอํานวยการเปนองคกร
บริหารสูงสุด ปจจุบันมี นายอานันท ปนยารชุน เปนประธานกรรมการ
2. การสนับสนุนการดําเนินงานแกสถาบัน
สถาบัน AIT ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากประเทศตาง ๆ ทั้งในรูปเงินสด
เงินเพื่อเปนทุนการศึกษา และอาจารยที่สงมาสอน จาก 21 ประเทศ โดยประเทศไทยใหการ
สนับสนุนในสัดสวนมากที่สุดรอยละ 23.76 รองลงมา คือ ญี่ปนุ รอยละ 11.46 สวีเดน รอยละ
10.6 เดนมารก รอยละ 6.8 สวิสเซอรแลนด รอยละ 5.2 ประเทศอื่น ๆ นอกนั้นต่ํากวารอยละ 5
การสนับสนุนจากรัฐบาลไทย มีการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตการให
ที่ดินราชพัสดุ เปนที่ตั้งของสถาบัน การยกเวนนําเขาอุปกรณและวัสดุเพื่อการศึกษา ใหการ
สนับสนุนงบประมาณในรูปทุนการศึกษาพระราชทาน เงินอุดหนุนสมทบการบริหารงาน และ
เงินชดเชยภาษีอากรแกพนักงานของสถาบัน ซึ่งรัฐบาลไดยกเลิกเงินชดเชยภาษีอากรฯ ตั้งแต
ปงบประมาณ 2544 และไดปรับเปลี่ยนงบประมาณในสวนนี้เปนเงินอุดหนุนการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกนักศึกษาไทย และการวิจัยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. ประโยชนที่เกิดกับประเทศไทย
บัณฑิตของสถาบันมีจํานวนประมาณ 12,509 คน เปนบัณฑิตไทย 3,258 คน
หรือรอยละ 26 ของบัณฑิตทัง้ หมด ในจํานวนนี้ รอยละ 38 ไดเขารับราชการในหนวยงานตาง ๆ
และรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย สวนศิษยเกาทีอ่ ยูใ นประเทศตาง ๆ ลวนมีบทบาทในระดับสูง
และมีความผูกพันที่ดีตอ ประเทศไทย
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การผลิตกําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาที่
ประเทศไทยขาดแคลนและมีความตองการในการพัฒนาประเทศ เปนภารกิจหลักของสถาบัน
สวนในดานการวิจัยและพัฒนา สถาบันมีโครงการวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและชวย
แกไขปญหาสําคัญ ๆ ของประเทศไทย โดยโครงการตาง ๆ นั้น หลายโครงการเปนโครงการ
รวมระหวางสถาบัน AIT และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของไทยและตางประเทศ
ดานคุณภาพทางวิชาการ สถาบันมีอาจารยประจํา 106 คน มาจากประเทศตาง ๆ
24 ประเทศ โดยมีอาจารยชาวไทย 28 คน สัดสวนการเปนศาสตราจารยตอรองศาสตราจารย
ตอผูชวยศาสตราจารย ตออาจารย เทากับ 22 : 48 : 22 : 8 รวมทั้งยังมีอาจารยสนับสนุนที่
ไดรับการวาจางมาจากประเทศตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุนแกสถาบัน อีกจํานวน 39 คน
ดานการเปดโอกาสในการทํางานใหกับคนไทย ปจจุบันสถาบันมีพนักงานที่
ทํางานอยู จํานวน 1,045 คน เปนชาวไทย 753 คน หรือรอยละ 72
ดานการนําเงินตราเขาประเทศ ในแตละปสถาบันมีสวนนําเงินตราตางประเทศ
เขาประเทศไทยจากบุคลากรและนักศึกษาชาวตางประเทศ จํานวนประมาณ 19.17 ลานดอลลาร
หรือประมาณ 767 ลานบาท โดยไมรวมเงินตราตางประเทศที่นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติ
นําเขามาใชสวนตัว
ขอเสนอเพื่อพิจารณา คือ
1. ใหความเห็นชอบในหลักการแผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
และสถาบัน AIT ระยะที่ 8 จํานวน 724.04 ลานบาท
2. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
และประสานงานกับสถาบัน AIT สืบตอจากสํานักงานฯ โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2549
เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางใหมของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของสํานักงานฯ
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ใหสํานักงานฯนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
การพิจารณา
ศาสตราจารยวรศักดิ์ กนกนุกูลชัย ผูแทนคณาจารยไทยของสถาบัน AIT ชี้แจง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันและงบประมาณที่ขอสนับสนุนจากรัฐบาลไทยวา
สถาบัน AIT ดําเนินภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน รายไดหลักของสถาบันจึงมา
จากคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งในแตป สถาบันจะตองการคาใชจายทั้งหมด
ประมาณปละ 700 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนเงินชวยเหลือจากรัฐบาลไทย ประมาณปละ 100
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ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 ของเงินชวยเหลือทั้งหมด สวนที่เหลือจะมาจากเงินชวยเหลือ
ของประเทศตาง ๆ องคกรเอกชน บริษัท และตัวผูเรียนเอง โดยเงินชวยเหลือดังกลาวสวนใหญ
จะอยูในรูปของทุนการศึกษาที่ใหกับนักศึกษาทั้งไทยและตางชาติ สวนที่เปนเงินใหเปลาจะมี
นอยมาก
สําหรับทุนการศึกษาที่ตองการการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเปนจํานวนมาก คือ
เงินอุดหนุนการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร
ทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรของประเทศ รัฐบาลจึงไดมอบหมายใหสถาบันเรง
ผลิตบุคลากรในสาขาดังกลาว แตเนื่องจากคาเลาเรียนที่สถาบันอยูในอัตราที่คอนขางสูง
รัฐบาลจึงใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนเรื่องนี้ในรูปแบบของทุนบางสวน (fellowship) เพื่อชวย
ลดภาระให กั บนั กศึ กษาที่ สมั ครเข ามาเรี ยนเอง ทํ าให ส ถาบั น สามารถผลิ ต บุ ค ลากรด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแตละปไดมากขึ้น
ในสวนของประโยชนที่ประเทศไทยไดรบั จากศิษยเกาของสถาบันจํานวน 12,000 คน
ปรากฏวา เปนคนไทย จํานวน 3,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 26 ของจํานวนบัณฑิตทั้งหมด
สวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน พบวา นักศึกษาไทยไดรับทุนประมาณรอยละ 30-35
ขณะที่ประเทศไทยลงทุนไปเพียงรอยละ 23 เทานั้น
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังไดรับประโยชนในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจารยตางประเทศที่เขามาชวยสอน
ไดเงินตราจากตางประเทศปละประมาณ 1,000 ลานบาท จากคณาจารยและนักวิจัยตางชาติที่
เขามารวมดําเนินการวิจัย รวมทัง้ ไดผลงานวิจัยทีเ่ ปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ
เปนจํานวนมาก
นายมานิจ สุขสมจิตร มีขอสังเกต 2 ประการ คือ
1. การที่รัฐบาลไทยจะใหความชวยเหลือในเรื่องงบประมาณแกสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเซีย (AIT) ซึ่งเปนองคกรนานาชาติ ดําเนินการโดยอิสระ ไมอยูภ ายใตการกํากับของ
รัฐบาล รวมทั้งจะตองยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายใหกับบุคลากรของสถาบันเปนกรณีพิเศษ
เปนจํานวนเงินถึง 724 ลานบาท รัฐบาลไดใหเงินอุดหนุนแกการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงพอ
แลวหรือไม อยางไร
2. งบประมาณที่สถาบัน AIT ไดรับการสนับสนุนในแตละปดังกลาว รัฐบาลไทย
โดยหนวยงานที่ติดตามการใชจายงบประมาณสามารถเขาไปตรวจสอบไดหรือไม
นอกจากนั้น ในสวนของการใหทุนการศึกษา จากขอมูลที่ปรากฏพบวา นักศึกษา
ไทยไดรับทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
เพียง 114 คน และ 30 คน จากจํานวนทั้งหมด 385 คน และ 72 คน ตามลําดับ เปนไปได
หรือไมที่จะมีทุนใหกับนักศึกษาไทยทุกคน
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ศาสตราจารยยุงยุทธ ยุทธวงศ มีขอ เสนอแนะ 3 ประการ คือ
1. เห็นควรใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานวิจัยของสถาบัน AIT รวมกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย โดยเปนการทํางาน
รวมกันระหวางอาจารยและนักวิจัยจากสถาบันตาง ๆ คณาจารยและนักศึกษาของสถาบัน รวมทั้ง
ผูที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาล ซึ่งเปนแนวนโยบายที่
ประเทศตาง ๆ เชน ประเทศไตหวัน เกาหลี ญี่ปุน ฯลฯ ใชในการดึงนักวิจัยจากตางประเทศ
เขามาชวยดําเนินการวิจัย เพราะผลการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับประเทศโดยตรง
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสถาบันระบุเพียงวงเงินงบประมาณในภาพรวม จึง
ขอใหสถาบันแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ ที่เปนปจจัยนําเขา เชน เงินเดือน คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ รวมทั้งเปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการดังกลาว
ใหชัดเจน
2. จากการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยฯดังกลาว
สถาบันควรนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบัน จากที่จัดการ
เรียนการสอนเปนหลัก มาเปน สถาบันเพื่อการเรียนรูและการวิจัยใหมากขึ้น เพื่อใหสอดคลอง
กับการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน
3. ควรจะตองมีระบบการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอยางตอเนื่อง
เฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล
ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ เสนอแนะวา สถาบันควรแสดงรายละเอียด
เกี่ ยวกั บแหล ง ที่ ม าของงบประมาณ และวงเงิ นที่ ไ ด รั บจากแหล ง ต าง ๆ รวมทั้ ง ยั ง ได ให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑที่สถาบันควรจะตองดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจใหความชวยเหลือสนับสนุน ซึ่งไดแก
1. แผนการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งจะตองแสดงถึงศักยภาพที่จะชวยเหลือ
ตนเองใหไดมากขึ้น ตัง้ แตชวงแผนความชวยเหลือฯ ระยะที่ 8 (ปงบประมาณ 2548-2552) และ
ระยะที่ 9 (ปงบประมาณ 2553-2557)
2. ผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ที่แสดงวา สถาบันมี
ศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่ดีขึ้น หรือลดต่ําลง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนานาชาติ หรือ
ประเทศในแถบเอเชียดวยกัน
3. ประสิทธิภาพการใชเงิน โดยจะตองมีวิธีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
การใชจายเงินที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
4. งานวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
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นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เห็นดวยกับขอเสนอของศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เกี่ยวกับ
การใหสถาบันเสนอแผนการดําเนินงาน ในชวงระยะที่ 8 วาจะมีแนวทางในการดําเนินงาน
อยางไร รวมทัง้ มีนโยบายที่จะดําเนินการตามภารกิจเดิม คือ การจัดการเรียนการสอนเปนหลัก
หรือจะปรับเปลี่ยนเปน สถาบันเพื่อการเรียนรูและการวิจัย ตามขอเสนอของศาสตราจารยยงยุทธ
นอกจากนั้น ยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา สถาบันควรแสดงผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่ผานมาตามแผน ระยะที่ 7 เมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว และประโยชนที่
ประเทศไทยจะไดรับในฐานะผูลงทุนในสัดสวนสูงที่สุดใหชัดเจนดวย
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) มีขอสังเกต
2 ประการ คือ
1. สถาบันควรแสดงผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวงระยะที่ผานมาวา ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด และ
กอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยอยางไร
2. ในฐานะผูใหการชวยเหลือสนับสนุนหลักของสถาบัน รัฐบาลควรมีขอเสนอแนะ
ในเรื่องการบริหารจัดการแกสถาบันดวย เพื่อใหการพัฒนาระบบการวิจัย ฯลฯ เกิดประโยชน
สูงสุดแกประเทศไทยอยางแทจริง
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา มีขอ เสนอแนะเพิ่มเติม 4 ประการ คือ
1. สถาบันควรแสดงแผนการดําเนินงานระยะปานกลาง (medium - term plan)
ในชวงระยะ 5 ปวา สถาบันมีแหลงงบประมาณที่ไหน อยางไร
2. การใหทุนการศึกษา และการดําเนินงานวิจัย ควรมุงเนนไปสูเรื่องความสามารถ
ในการแขงขัน ซึ่งเปนวาระแหงชาติของรัฐบาลเปนหลัก
3. ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน จากสถาบันเพื่อการสอน
และการวิจัย (teaching and research university) ไปเปน สถาบันเพือ่ การเรียนรูและการวิจัย
(learning and research university) กลาวคือ เนนการสอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น
4. สรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ใหมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย โดยระบุใหชัดเจนไวในแผนการดําเนินงานดวย
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นายมานะ สุดสงวน มีขอสังเกต 2 ประเด็น คือ
1. สถาบันไดใหความชวยเหลือแกกระบวนการจัดการเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยถายทอดวิทยาการตาง ๆ ใหแกครูอาจารยในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
มากนอยเพียงใด
2. ศิษยเกาของสถาบันที่เปนชาวตางชาติ ซึ่งมีจํานวนมากถึง 8,000-9,000 คน มี
ความรูสึกที่ดีตอประเทศไทยมากนอยเพียงใด
มติ
สภาการศึกษามีมติเห็นชอบในหลักการ ใหมีการสนับสนุนงบประมาณแกสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) โดยมอบหมายให ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ ศาสตราจารย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสิริพร บุญญานันต) นําขอสังเกต
และขอเสนอแนะจากที่ประชุมมารวมกันพิจารณา โดยเฉพาะรายละเอียดของงบประมาณที่จะ
ใหการสนับสนุน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนที่เด็กไทยและคนไทยจะไดรบั เปนหลักดวย
4.2 รางมาตรฐานการศึกษาของชาติ
รองเลขาธิการและผูชวยเลขานุการสภาการศึกษา (นางสิริพร บุญญานันต) ไดชี้แจงถึง
ความเปนมาของการจัดทํารางมาตรฐานการศึกษาของชาติใหที่ประชุมทราบวา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 33 กําหนดให
สภาการศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 34
ไดกําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และ/หรือหลักสูตรแตละระดับ
ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา
แหงชาติ
เนื่องจากในปจจุบัน ยังไมมีมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปนมาตรฐานกลาง ซึ่ง
ครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษา สํานักงานฯจึงไดดําเนินการยกรางมาตรฐานการศึกษา
ของชาติขึ้น เพื่อใหหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับและประเภทตาง ๆ
สามารถนําไปเปนแนวทางเพื่อจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
สําหรับความหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯ มาตรา 4 ไดกําหนดนิยามวา เปนขอกําหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง
ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

20
สวนรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานยกรางมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล) ได
ชี้แจงวา สํานักงานฯ ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ทั้งการศึกษาวิจัยองคความรู การประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ การประชาพิจารณ และการพัฒนารางมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในการศึกษาวิจัยองคความรู ไดดําเนินโครงการหลัก 3 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการวิถีการเรียนรูของคนไทยซึ่งจะเปนการวิจัยเพื่อใหไดคุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค และยุทธศาสตรของสังคมไทยในการสรางวิถีการเรียนรู สําหรับใชเปน
กรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย มีเอกสารทั้งหมด 8 เลม
2. การวิจัยสํารวจ เปนการนําผลงานวิจัยสังเคราะหคุณลักษณะคนไทย ไปสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู นักวิชาการ และผูเกี่ยวของ
3. การประชุมระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ รวม 3 ครั้ง เพื่อประมวล
สาระสําคัญเรื่อง คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงค วิถีการเรียนรู และยุทธศาสตรในการ
พัฒนาวิถีการเรียนรู
หลังจากนั้น จึงไดดําเนินโครงการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยศึกษา
แนวทางการจัดทําและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ จากการศึกษาประสบการณในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของตางประเทศ จํานวน 7 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ทําใหได
แนวทางการกําหนดมาตรฐานการศึกษาจากหลายลักษณะ ไดแก
1. มาจากการกําหนดนโยบายและการแสดงความคาดหวังในระบบการศึกษาแนว
ใหมของผูนาํ ประเทศ โดยถือเอาการปรับเปลี่ยนทางการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของการ
ยกระดับคุณภาพของพลเมืองและสังคม
2. เกิดจากการประกาศเปาหมายของหนวยงานของรัฐในระดับปลัดกระทรวง เชน
ประเทศออสเตรเลีย ไดประกาศเปาหมายหลัก 3 ประการ ไดแก มาตรฐานดานผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานความเทาเทียมกันของบุคคลกลุมตาง ๆ
3. เนนความสําคัญของโรงเรียน เชน ประเทศอังกฤษ กําหนดมาตรฐานโดย
เนนความสําคัญที่โรงเรียนและหลักสูตร โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของความรวมมือของ
เขตพื้นที่ ครู ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิข์ องผูเรียนใหสูงขึ้น
4. ผูกโยงกับความจําเปนและความตองการของสังคม ทัง้ ในแงของการยกระดับ
คุณภาพประชากรใหอยูในแนวหนา เชน ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด มุงขจัดความ
ไมรูหนังสือและความแตกตางของชนชาติ
จากนั้น จึงไดดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติที่ประชาชนคาดหวัง ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกับสวนดุสิตโพล โดยไดสอบถามความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและการใชมาตรฐานสําหรับการประเมินภายนอก
จากประชาชนในกลุมอาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา พบวา มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ควรกําหนดเปนมาตรฐานดานคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนทุกระดับการศึกษา
และควรครอบคุลมทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรฐานที่มีความสําคัญมาก และ
ควรพัฒนาเปนมาตรฐานของชาติในทุกระดับการศึกษา คือ มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐาน
ดานปจจัย ไดแก ครูมีวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู และสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สวนผูบริหาร ตองมี
คุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
และมาตรฐานดานกระบวนการ ซึ่งไดแก สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จากองคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัย
สํานักงานฯไดจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ
หลายครั้ง อาทิ นายอมเรศ ศิลาออน ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน ศาสตราจารยสมหวัง
พิธิยานุวัฒน ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ นายยงยุทธ วงศภริ มยศานติ์
ศาสตราจารยนงลักษณ วิรัชชัย รองศาสตราจารยสุวิมล วองวาณิช และผูแทนจากองคกรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมกันวางกรอบแนวทาง สาระ และตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ซึ่งจากการประชุมดังกลาว มีขอเสนอแนะในการยกรางมาตรฐานการศึกษาโดยตองคํานึงถึง
หลักการสําคัญ ไดแก
1. ตองมีสาระระบุลักษณะทีพ่ ึงประสงคของการจัดการศึกษาในภาพรวมของ
ประเทศ ทั้งในสวนที่เปนอุดมการณ หลักการ และเปาหมายของการจัดการศึกษา
2. ควรเปนมาตรฐานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติและ
การเปลี่ยนแปลงของโลก เปนมาตรฐานที่ยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
โดยมาตรฐานการศึกษาตองมีสวนเชื่อมโยงระหวางภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรมการผลิตและการบริการ
3. มีลักษณะเปนแนวทางหรือเปนรมใหญ เพื่อใหองคกรหลักนําไปใชกําหนด
พันธกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป
นอกจากนั้น ที่ประชุมไดมอบหมายใหศาสตราจารยนงลักษณ วิรัชชัย และรอง
ศาสตราจารยสุวิมล วองวาณิช เปนผูยกรางมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยการศึกษา
วิเคราะหจากเอกสารทั้งหมด รวบรวมมาตรฐานตัวบงชี้จากเอกสารที่เกี่ยวของ วิเคราะหและ
จัดหมวดหมูเปนมาตรฐานและตัวบงชี้ โดยศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน เปนผูตรวจสอบ
ความชัดเจนของสาระ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน คือ
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานทั่วไป เปนเรื่องการศึกษาตลอดชีวติ เต็มตามสิทธิ คุมคา
และยั่งยืน ซึ่งเปนอุดมการณและหลักการศึกษาของไทย
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานผลลัพธ โดยคํานึงถึงลักษณะทีพ่ ึงประสงคของคนไทย
จากเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งจําแนกเปน 4 มาตรฐานยอย คือ ผูเรียน ครู ผูบริหาร
ผูปกครองและสมาชิกของสังคม
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานองคกร เนนเรื่องสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ
หนวยงานทางการศึกษาอืน่ ๆ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานทางวิชาการ โดยการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จะตองสรางจากกระบวนการจัดการศึกษาที่พงึ ประสงค ซึ่งจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดทั้งใน
ดานบริหารวิชาการและบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานบริหารจัดการทั่วไป เปนการบริหารและการประกัน
คุณภาพที่ทั่วถึง โปรงใส และเปนธรรมในทุกระดับ
จาก 5 มาตรฐานทีก่ ลาวขางตน เมือ่ ไดมีการประชุมและประชาพิจารณ มีขอ เสนอวา
ควรปรับใหเปน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 อุดมการณ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ : การศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ ึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลเมืองโลก : คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษา : การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน และการบริหารที่
เนนสถานศึกษาเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 4 แนวนําสูการปฏิบัติ : การสรางวิถีการเรียนรู แหลงการเรียนรูให
เขมแข็ง และการใชมาตรฐานการศึกษาของชาติ

สําหรับรางมาตรฐานการศึกษาของชาติที่นําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้
สํานักงานฯ ไดจดั การประชุมผูบริหารระดับสูง และผูท รงคุณวุฒิ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาราง
มาตรฐานการศึกษาของชาติในสาระสําคัญและตัวบงชี้ที่ไดจากการประชุมทีผ่ านมา ที่ประชุม
มีมติใหปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อนําเสนอสภาการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ
2 สวน ไดแก อุดมการณ หลักการในการจัดการศึกษา และมาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน คือ
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มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก :
คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา : จัดการเรียนรูและการบริหารฐานโรงเรียนที่เนน
การพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู : การสรางวิถีการเรียนรู แหลง
การเรียนรูใหเขมแข็ง
สําหรับในสวนของอุดมการณ หลักการในการจัดการศึกษาของชาตินั้น อุดมการณ
ที่สําคัญของการจัดการศึกษา ก็คอื การศึกษาตลอดชีวิต และการสรางสังคมไทยเปนสังคม
แหงความรู ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเปนความจําเปนที่จะตองสรางคุณภาพชีวิต และสังคม
ที่บูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อคนไทยทุกคน มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดขี องสังคม
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษา
เปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน ใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษา จึงไดกําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ไว 3 มาตรฐาน และ 10 ตัวบงชี้ ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงคท้งั ในฐานะพลเมืองและพลโลก :
คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข โดยเปาหมายของการจัดการศึกษาอยูทกี่ ารพัฒนา
คนไทยทุกคนใหเปน คนเกง คนดี และมีความสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและ
จิตใจ ปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ มี 5 ตัว ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 1 กําลังกาย กําลังใจทีส่ มบูรณ วัดไดจาก
คนไทยสวนใหญมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย สมอง สติปญญา และดาน
จิตใจ เจริญเติบโตอยางสมบูรณ ตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย
ตัวบงชี้ที่ 2 ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนา
สังคม วัดจากการพัฒนาของผูเรียน การนําความรูไปใชในการสรางงานหรือสรางประโยชนให
สังคม และการใชหรือสรางภูมิปญ
 ญาที่เปนประโยชนตอสวนรวม
ตัวบงชี้ที่ 3 ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว วัดจากความสามารถเรียนรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก และปรับตัวได มีความสามารถในการใชแหลงความรูและสื่อตาง ๆ
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ตัวบงชี้ที่ 4 ทักษะทางสังคม วัดจาก การมีทักษะและความสามารถที่จําเปนตอ
การดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข และสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข
ตัวบงชี้ที่ 5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก วั ด จากการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยกายสุ จ ริ ต วจี สุ จ ริ ต และมโนสุ จ ริ ต มี จิ ต สํ า นึ ก
ประชาธิปไตย เปนสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา : จัดการเรียนรูและการบริหารฐานโรงเรียนที่เนน
การพัฒนาผูเรียน ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝก การคิด และไดเรียนจากประสบการณตรงที่
หลากหลาย ไดเรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครู คณาจารยก็รูจัก
ผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและสื่อทีผ่ สมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย จัด
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนา
ความคิดผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค สวนปจจัยสําคัญที่ทําใหการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประสบผลสําเร็จ ไดแก ปจจัยดานบุคคล ไดแก ผูเรียน ครู
คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครองและสมาชิกชุมชน และปจจัยดานการบริหาร ไดแก หลักการ
บริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล
ตัวบงชี้ของมาตรฐานนี้มี 3 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1 มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู
และสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
วัดจากการพัฒนาของผูเรียน การมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑระดับนานาชาติของหนวยงานการศึกษา
มีการพัฒนาสื่อและการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
ตัวบงชี้ที่ 2 มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยาง
เปนระบบและมีคุณภาพ วัดจากการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง การมีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทํางาน และการรวมตัวเพื่อจัดตั้ง
องคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุมวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 3 มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน โดยชุมชนและสังคมมี
สวนรวมในการบริหารเพื่อพัฒนาผูเรียน วัดจากการเขามามีสวนรวมพัฒนาการจัดการเรียนรู
ขององคกรชุมชน ครู คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง และสมาชิกของชุมชนมีความเต็มใจ ตั้งใจ
และมีสวนรวม รวมทั้งการกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู : การสรางวิถกี ารเรียนรู แหลง
การเรียนรูใหเขมแข็ง โดยการสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่
จะเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนของสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยใน
การพัฒนาประเทศ
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ตัวบงชี้ มี 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1 การบริการวิชาการและสรางความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน วัดจาก การรวมจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนของสถานศึกษา
และองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งชุมชนมีสถานภาพเปนสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2 การวิจัย ศึกษา สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการ
เรียนรู วัดจากการจัดหา/จัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ และการระดมทรัพยากร
และความรวมมือจากทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสรางกลไกการเรียนรู
ขอเสนอเพื่อพิจารณา สํานักงานฯขอเสนอสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาให
ความเห็นชอบรางมาตรฐานการศึกษาของชาติ และใหขอเสนอแนะเพือ่ นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
การพิจารณา
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต มีขอ สังเกต 2 ประการ คือ
1. รางมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กําหนดขึ้นยังขาดความเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงคบางขอ รวมทั้งตัวบงชีบ้ างตัวก็ไมสามารถกําหนดเกณฑที่จะนําไปสูการปฏิบัติได
2. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยใชเกณฑเดียว อาจทําใหสถานศึกษา
ที่ยังไมมีความพรอมรวมถึงโรงเรียนขนาดเล็ก ไมสามารถปฏิบัติตามได
ดังนั้น จึงควรมีการจัดทําแผนภูมิที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงและกลไกการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการประเมินภายนอก กับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
และบุคลากรไวอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อใหผูที่มสี วนเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียมี
ความเขาใจตรงกันกับนักวิชาการที่กําหนดในเรื่องนี้ รวมทั้งมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติเปนหลายระดับ เพื่อใหสถานศึกษาที่มีศกั ยภาพตางกัน สามารถนําไปปฏิบัติได
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา มีขอสังเกตในเรื่องของการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ
ไปสูป ฏิบัติวา หากจะดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ ควรจะตองนําไปกําหนดไวในหลักสูตร
แผนการสอน และบันทึกการสอนของครูผูสอน ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาของชาติจะเพิ่มภาระการสอนของครู
ใหมากขึ้น หากครูไมสามารถนําไปปฏิบัติได โอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณจะมีนอยมาก
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นายมานะ สุดสงวน มีขอสังเกต 2 ประเด็น คือ
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติที่กําหนดขึ้นนี้ จะใชกบั ผูเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนหรือไม
2. จะวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติในระดับการศึกษาใด และอยางไร นอกจากนั้น
ในสวนของผูใหญ จะมีแนวทางในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติอยางไร
ศาตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน กลาววา มาตรฐานการศึกษาทีด่ ําเนินการ
ในชวงระยะที่ผานมาลวนเปนมาตรฐานในสวนยอย โดยยังไมมีมาตรฐานการศึกษาในภาพรวม
ดังนั้น ตามที่มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหสภาการศึกษามีหนาที่ในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ก็เพือ่ ที่จะใหมาตรฐานการศึกษาดังกลาวเปนตัวกําหนดทิศทางของคนไทย
ทิศทางในการจัดการศึกษา และทิศทางของสังคมไทยวา ควรจะมีคุณลักษณะอยางไร หรือ
เปนอยางไร ตามลําดับ
สวนของผูใชมาตรฐานการศึกษาของชาติ คือ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
อุดมศึกษา /อาชีวศึกษา ซึ่งจะตองกําหนดมาตรฐานของการศึกษาในแตละระดับ/ประเภท
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานของชาติ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ซึ่งจะตองใชมาตรฐานการศึกษาของชาติเปนกรอบในการกําหนดมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยมาตรฐานที่มีอยูในปจจุบัน เปนเพียงมาตรฐานที่กําหนด
ขึ้นเปนการเฉพาะหนาเทานั้น และสํานักงานทดสอบแหงชาติ ซึ่งจะตองใชเปนมาตรฐานดังกลาว
เปนกรอบในการสรางแบบทดสอบระดับชาติ (National Test)
ดังนั้น ผูใชมาตรฐานการศึกษาของชาติ จึงมิใชครู หรือสถานศึกษา เชนที่เขาใจ
กันโดยทั่วไป
สําหรับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นทั้ง 3 มาตรฐาน มีความเห็นวา ใหทิศทางทีค่ รบถวน
สมบูรณ และเหมาะสม โดยมีผลการวิจัยสนับสนุนอยางชัดเจน สวนตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน
สามารถปรับเพิ่มเติมไดตอ ไป
ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ในรางมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับแรก ซึง่ มี 4 มาตรฐานนั้น มาตรฐานที่
1 ซึ่งเนนในเรื่องการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อการศึกษา นับเปนหลักการที่บง
บอกถึงทิศทางการจัดการศึกษาในระดับมหภาคที่ชัดเจน จึงเปนที่นาเสียดายวามาตรฐานใน
เรื่องนี้ไดถูกตัดออกเหลือเพียง 3 มาตรฐาน
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2. ตัวบงชี้ที่ปรากฏในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก ทุกขอ ควรปรับเปลี่ยนเปน คนไทยทุกคน แทนการระบุวา คนไทย
สวนใหญ เพื่อใหสอดคลองกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดการศึกษาใหกับ
ทุกคน รวมทั้งเพิ่มเติมตัวบงชี้ในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสําหรับคนไทยทุกคนดวย
3. ปรับแกถอยคําของตัวบงชี้ขอ 3.1 ในมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา ซึ่ง
ระบุวา องคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูขึ้นในสถานศึกษาตาม
สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของบุคลากรภายในสถานศึกษา เปน …ตามสภาพ
ปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน
4. เพิ่มเติมตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในเรื่อง
การวิจัยกับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน กลาวา วงการการศึกษาไทยกําลังตื่นตระหนกกับ
คําวามาตรฐานการศึกษา เนื่องจากในปจจุบันมีมาตรฐานการศึกษาทีจ่ ะตองถือปฏิบัติเปน
จํานวนมาก แตเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ไดกําหนดให สภาการศึกษามี
หนาที่กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ จึงจํายอมใหมีมาตรฐานการศึกษาเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติที่กําหนดขึ้น จะตองกวาง ยืดหยุน
และมีความเชื่อมโยง เพื่อใหองคกรหลักที่จัดการศึกษาไดมองเห็นภาพรวมและเปาหมายใน
การจัดการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทศิ ทาง และแนวทางในการจัดการศึกษาอยางชัดเจน แต
ไมใชไมบรรทัดที่ใชเพือ่ วัดระดับความสูงต่ํา เดนหรือดอย เชนที่เขาใจกันโดยทั่วไป
สําหรับการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาที่เสนอมานี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้น เห็นดวยกับ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคุณจันทรเพ็ญ สวนขอเสนอแนะที่ตองการใหปรับถอยคําใน
ตัวบงชี้จาก คนไทยสวนใหญ เปน คนไทยทุกคน นั้น เห็นควรใชเพียงคําวา คนไทย ก็จะ
หมายถึงคนไทยทุกคนอยูแลว
นายอําพล จินดาวัฒนะ ใหความเห็นวา มาตรฐานการศึกษาของชาติเปนการ
กําหนดกรอบทิศทางการศึกษาของชาติ ไมใชมาตรฐานของโรงเรียน ครู หรือการศึกษาในระบบ
แตจะเปนเครื่องมือของทุกฝายในสังคมที่จะนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูของคนไทย
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ดังนั้น การที่กําหนดไว 3 มาตรฐาน นาจะเพียงพอ
สวนขอเสนอแนะในการปรับแกตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้
1. ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงค ตัวบงชีใ้ นเรื่อง คนดี
ยังไมชัดเจน โดยตัวบงชีท้ ี่กําหนดไว คือ คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพล
เมืองไทยและพลโลก ยังไมสามารถสะทอนความเปนคนดีไดอยางเปนรูปธรรม จึงขอเสนอให
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ปรับเปลี่ยนเปน การเปนอาสาสมัครเพื่อสังคม ซึ่งศาสตราจารยประเวศ วะสี กลาววา การ
สรางจิตวิญญาณอาสาสมัครเพือ่ สังคม ก็คือ การสรางคนดี คนที่มีจิตสาธารณะ นั่นเอง รวมทัง้
สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรมดวย
2. ในมาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมการเรียนรู ควรจะตองเพิม่ ตัวบงชี้ที่เปน
รูปธรรม ซึ่งอยูนอกระบบการศึกษาดวย เนื่องจากตัวบงชี้ที่ปรากฏในเอกสารยังเปนตัวบงชี้ใน
ระบบการศึกษาเทานั้น เชน ทุกองคกร/หนวยงานตองรับผิดชอบและรวมจัดระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหทุกฝายในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางแทจริง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายพลสัณห โพธิศ์ รีทอง) กลาววา
เห็นดวยกับรางมาตรฐานการศึกษาของชาติทั้ง 3 มาตรฐาน
อยางไรก็ตาม มีขอ สังเกตวา ในมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา ควรเนนการ
จัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มากกวาการเนนเฉพาะ
การศึกษาในระบบ และการบริหารฐานโรงเรียน
สวนมาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู ควรเนนวา เมื่อแตละคน
ไดรับการศึกษาแลว เปาหมายสุดทายจะอยูที่สังคมไดเกิดการเรียนรู เขมแข็ง และพึ่งพาตนเองได
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา กลาววา ความสับสนของมาตรฐานการศึกษาเกิดขึ้นเนื่องจาก
มาตรฐานยอยไดถกู กําหนดขึ้นและนํามาใชปฏิบัติกอนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งเปน
มาตรฐานการศึกษาภาพรวม
นอกจากนั้น ยังมีขอ เสนอแนะเพื่อการปรับแกรางมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2
ประการ คือ
1. ปรับแกสาระสําคัญเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางอุดมการณ หลักการ
ในการจัดการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐานใหชัดเจน
2. เห็นดวยกับขอสังเกตของนายพลสัณหที่กลาววา มาตรฐานการศึกษานี้ เนน
การศึกษาในระบบมากเกินไป จึงควรปรับแกขอ ความจาก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรูและการบริหารฐานโรงเรียนที่เนนการพัฒนาผูเรียน เปน จัดการเรียนรูและการ
บริหารที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3. ปรับตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน โดยใหมีจํานวนนอย ชัดเจน และวัดได
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เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวีรศักดิ์ วงษสมบัติ) เห็นดวยกับ
ขอสังเกตของนายพลสัณห และนายสุวัฒน เกี่ยวกับมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา ซึ่ง
ไมควรเนนเฉพาะการศึกษาในระบบ แตควรเนนการเรียนการสอนในสถานการณจริง เปนหลัก
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายบุญยงค
เวชมณีศรี) มีขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
1. ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก ควรปรับแกเปน ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพือ่ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ควรปรับแกตัวบงชี้ใหมีความชัดเจนขึ้นดวย
2. ในมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา เห็นควรปรับแกเปน จัดการเรียนรู
และการบริหารโรงเรียนที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
นายจักรพรรดิ วะทา มีขอ สังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1. เห็นดวยกับรางมาตรฐานการศึกษาของชาติทั้ง 3 มาตรฐานที่นําเสนอ
2. ขอใหตรวจสอบรายละเอียดของรางมาตรฐานกับสาระสําคัญใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในแงของถอยคําและทิศทางที่กําหนดไวให
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดอยางแทจริง เชน มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา กับหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ เปนตน
พระเทพโสภณ ใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. ถอยคําที่ปรากฏในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค คนไทย
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข กับที่ปรากฏในมาตรา 6 และมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังไมตรงกัน และครอบคลุมตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฯกําหนด ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องความเขาใจและทําใหตองมีการตีความตอไป
เชน คําวา ปญญา ในมาตรฐาน และสติปญญา ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติฯ หรือมีเฉพาะ
คุณธรรม ในมาตรฐาน แตในพระราชบัญญัติฯ จะมีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
นอกจากนั้น ในสวนของตัวบงชี้ก็ยังไมสามารถระบุไดวา ตัวใดเปนตัวบงชี้ที่
แสดงถึงคนเกง คนดี หรือมีความสุข ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดใหชัดเจนและเชื่อมโยงกัน
เพื่อใหเห็นภาพรวมที่สมบูรณ
2. ตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา ควรเพิ่มเติมตัวบงชี้เกี่ยวกับ
การพัฒนา/การบริหารจัดการใหผูบริหาร ครู-คณาจารยสามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งตัวบงชี้ที่ปรากฏกลับเนนไปในเรื่องของการจัดหลักสูตรเปนหลัก โดยยัง
ไมไดสะทอนถึงเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูอยางแทจริง
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3. ตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู ควรมีการปรับแก
ตัวบงชี้ใหสามารถสะทอนถึงแนวทางอันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูอยางแทจริง ทั้งใน
เรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
นายทองอยู แกวไทรฮะ มีขอ สังเกตวา เมื่ออุดมการณและหลักการของการจัด
การศึกษา คือ การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทุกคน ก็ควรจะตองมีทั้งคํา สาระ และตัวบงชี้
ปรากฏอยูในทั้ง 3 มาตรฐานดวย เพื่อใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จตามอุดมการณ
และหลักการที่วางไว
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ ขอใหเพิ่มเติมขอความในตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ ึงประสงค เพือ่ ใหเกิดความเขาใจที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น
คือ การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุขนั้น ใหหมายรวมถึง ชนกลุมนอย
ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูยากไรดวย
นายมานิจ สุขสมจิตร มีขอ สังเกตวา ในมาตรฐานที่ 1 ควรใหความสําคัญกับคนดี
เปนลําดับแรกมากกวาการใหความสําคัญกับคนเกง
ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีขอเสนอแนะในภาพรวมเพื่อการ
ปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนี้ 1) ควรใชคําที่สั้นและกระชับมากขึ้น 2) ควร
นําเสนอเพียง 1 ประเด็นในตัวบงชี้แตละตัว เพื่อความชัดเจนและไมซ้ําซอนประเด็นกับตัว
บงชี้อื่น 3) ควรใชคําที่ชัดเจนไมมีความหมายกํากวม 4) ควรปรับตัวบงชี้ใหชัดเจน มีความ
เปนรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากบางประเด็นยังเปนการระบุถึงอยางกวาง ๆ และ 5) ควรศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบงชี้ที่บงชี้ถึง การบริหารฐานโรงเรียน ในมาตรฐานที่ 2
สวนขอเสนอเพื่อการปรับแกในแตละมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค
1. ปรับถอยคําในตัวบงชี้จากที่ระบุวา คนไทยสวนใหญ เปน คนไทย ซึ่งสอดคลอง
กับขอเสนอของศาสตราจารยสุมน
2. เพิ่มเติมสาระในตัวบงชี้เกี่ยวกับการเปนพลเมืองโลกใหชดั เจน เชน เพิ่มเติม
ถอยคําในตัวบงชี้ที่ 4 ทักษะทางสังคม โดยใหรวมถึงทั้งสังคมไทยและสังคมโลก
3. เพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ระบุถงึ การเปน คนดี หรือเปนผูมีคุณธรรมใหชัดเจน เชน
เพิ่มเติมวา คนไทยเปนผูมีจิตสํานึกและคุณธรรมในการคิด การตัดสินใจ และการกระทําตาม
บรรทัดฐานทางสังคม เปนตน

31
4. ปรับแกตัวบงชี้ขอ 2.3 ซึ่งระบุวา คนไทย ชุมชน หรือสังคมมีการใชหรือ
สรางภูมิปญญาที่เปนประโยชนตอสวนรวม ใหชัดเจนและเขาใจไดงายขึ้น
5. ปรับแกตัวบงชี้ในขอ 3 ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว โดยแยกออกเปน 2 ขอยอย
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
1. ปรับแกถอยคําในตัวบงชี้ที่ 1 ซึ่งระบุวา …สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ใหเปนคําที่มีความหมายชัดเจนมากขึ้น
2. ปรับแกตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนทุกกลุมสํานึกในคุณคาการเรียนรู สนใจใฝเรียนรู
มีความสุขในการเรียนรู … ไประบุไวภายใตมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ ึงประสงค
3. ปรับแกถอยคําในตัวบงชี้ที่ 3 มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน โดย
ชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการบริหารเพื่อพัฒนาผูเรียน เปน มีการจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน
4. ปรับแกถอยคําในตัวบงชี้ที่ 3.1 องคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูขึ้นในสถานศึกษาตามสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของผูชว ยศาสตราจารยเลขา
5. ปรับแกขอความในตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูเรียน ครู คณาจารย ผูปกครอง และ
สมาชิกชุมชนสวนใหญมีความเต็มใจ ตั้งใจ มีสวนรวมปฏิบัติหนาที่ของตน สงผลใหผูรับบริการ/
ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการการศึกษา
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคที่
ตองการเปนหลัก
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เพิ่มเติมขอความในตัวบงชี้ที่ 1 การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาและชุมชน เปน การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ
ชุมชนใหเปนสังคมการเรียนรู
เพื่อใหมีความสมบูรณมากขึ้นและสามารถสะทอนถึงแนว
ทางการสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางแทจริง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
มีขอสังเกตใน 2 ประเด็น คือ
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ระบุไว มีลักษณะคอนขางกวาง ถาไมมีคมู ือ
การนําไปปฏิบัติที่ชัดเจนวา จะใหนําไปใชมากนอยเพียงใด และอยางไร อาจทําใหผูปฏิบัติ
นําไปดําเนินการโดยผิดวัตถุประสงคได
2. ตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานยังเนนการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนหลัก ดังนั้น
จึงควรมีการปรับใหกวางขึ้น รวมทั้งมีทิศทาง/แนวปฏิบัติสําหรับกลุมผูที่เกี่ยวของ เชน พอ
แม ผูปกครอง สื่อมวลชน ฯลฯ ที่จะเขามามีสวนรวมในเรื่องการศึกษา ตามหลักการที่วา ทุกคน
เพื่อการศึกษาใหชัดเจนดวย
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นางจรวยพร ธรณินทร เสนอแนะวา เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ
นํามาใชหลังจากมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองชี้แจงกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทั้งครู ผูเรียน ผูปกครองและประชาชนทั่วไป ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองถึงความเหมือน
และความแตกตางกับมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ
นอกจากนั้น ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของแตละมาตรฐาน ควรจะตองมีการระบุวา
จะตองวัดโดยใคร วัดเมื่อไร และวัดอยางไร รวมทั้งจะมีการตีความและแปลผลอยางไรดวย
ประธานฯ กลาววา โดยภาพรวมเห็นชอบในสาระสําคัญของรางมาตรฐานการศึกษา
ของชาติที่นําเสนอมานี้ และเห็นวาตัวบงชี้ เนื่องจากคอนขางเปนนามธรรม จึงกําหนดได
คอนขางยาก
อยางไรก็ตาม ในแตละมาตรฐานควรมีตัวบงชี้ประมาณ 3-5 ตัว และตัวบงชี้เหลานี้
เมื่อวัดแลวจะตองสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายของแตละมาตรฐานที่กําหนดไวได เพือ่ ใหเปน
เกณฑขั้นต่ําของการนําไปปฏิบัติ ดังนั้น ที่สําคัญคือ ตัวบงชี้จะตองวัดได
มติ
สภาการศึกษามีมติเห็นชอบในหลักการของรางมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
มอบหมายใหสํานักงานฯไปดําเนินการปรับแกตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
เฉพาะอยางยิ่งในสวนของตัวบงชี้ ควรจะตองมีความชัดเจนและสามารถวัดได
หลังจากนั้น ใหเวียนแจงกรรมการทุกทานพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
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