รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมกําแหง พลางกูร
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
______________________________
กรรมการที่มาประชุม
๑. รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๓. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๔. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
๕. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
๗. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
๘. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
(นายกมล สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป แทน)
๙. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
(นายสมพงษ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน)
กรรมการ
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสรรค วรอินทร
ที่ปรึกษาดานพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น แทน)
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
(นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายฯ แทน)
๑๒. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นายสามารถชาย จอมวิญญา
ผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน)

๒
๑๓. ปลัดกระทรวงแรงงาน
(นายชัยวัธน เกิดผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน)
๑๔. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน)
๑๕. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นางทรงพร โกมลสุรเดช ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แทน)
๑๖. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ รองผูอํานวยการฯ แทน)
๑๗. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (นายวรวิชช กองกระโทก หัวหนากลุมงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา แทน)
๑๘. พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมเมสโก)
๑๙. นายเกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
๒๐. นายเจต
ประภามนตรีพงศ
กสิภาร
๒๑. รองศาสตราจารยชนะ
๒๒. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
๒๓. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
๒๔. รองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร
๒๕. ศาสตราจารยธีรวุฒิ
บุณยโสภณ
๒๖. นายนภดล
ทองนพเกา
๒๗. นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
๒๘. นายนุชากร
มาศฉมาดล
๒๙. นายประทีป
วีระพัฒนนิรันดร
๓๐. นายประพล
วิระพรสวรรค
๓๑. นายปรีดา
ประพฤติชอบ
๓๒. นายพนม
พงษไพบูลย
๓๓. รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
๓๔. ศาสตราจารยไพฑูรย
สินลารัตน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๓๕. นายไพฑูรย
จัยสิน
๓๖. นายมานิจ
สุขสมจิตร
๓๗. ศาสนาจารยมาโนช
แจงมุข
๓๘. ศาสตราจารยยงยุทธ
ยุทธวงศ
๓๙. ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ
๔๐. นายวัชรินทร
ศรีบุรินทร
๔๑. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
นามศิริพงศพันธุ
๔๒. ศาสตราจารยวิริยะ
๔๓. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
๔๔. รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย
๔๕. ศาสตราจารยศรีราชา
เจริญพานิช
๔๖. นายสุทธินันท
ปรัชญพฤทธิ์
๔๗. นายสุเทพ
สุริยาอัมฤทธิ์
๔๘. ศาสตราจารยกิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน
๔๙. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
๕๐. นายอมเรศ
ศิลาออน
๕๑. นายอํานาจ
กุสลานันท
๕๒. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
๕๓. เลขาธิการสภาการศึกษา
(รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ)
๕๔. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)
กรรมการที่ไมมาประชุม
๑. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมจิตโต)
๒. ศาสตราจารยพงษศักดิ์
อังกสิทธิ์
๓. รองศาสตราจารยพรจันทร สุวรรณชาต
๔. นายสมหมาย
ปาริจฉัตต
๕. ศาสตราจารยสุรพล
นิติไกรพจน
๖. นายอมรวิชช
นาครทรรพ

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

ปฏิบัติศาสนกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๔
ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๑. นายสุนิติ์
๒. นายบุณยธีร

ทีวะเวช
พานิชประไพ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. นายนพพร สุวรรณรุจิ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. นางสุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๓. นางสุทธศรี วงษสมาน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา และ
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
๔. นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๕. นายกองเกียรติ สหวรรณางกูร
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
๖. นายกิตติรัตน มังคละคีรี
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการศึกษา
๗. นางอุมาพร หลอสมฤดี
๘. นางสาววรัยพร แสงนภาบวร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนากศ.ระหวางประเทศ
๙. นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
๑๐. นางอัมพร พงษกังสนานันท
ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพันธการศึกษา
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
กรรมการและเลขานุ ก าร (เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา รองศาสตราจารย ธ งทอง
จันทรางศุ) รายงานที่ประชุมวา ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ใหกรรมการสภาการศึ กษาทุ ก ทานพิ จ ารณา
เรียบรอยแลว โดยฝายเลขานุการขอแกไขในหนา ๑ กรรมการหมายเลข ๑๔ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ (นางวลัยรัตน ศรีอรุณ รองผูอํานวยการฯ แทน) เปน นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบในการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเพื่อเสนอ
ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องในภาพรวมต อ สภาการศึ ก ษา โดยมี
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ เปนประธาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดรวบรวมความคิดเห็น
จากการทํางานและเวทีรับฟงความคิดเห็นมาโดยลําดับแลว ดังนี้
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ ในฐานะประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง รายงานที่ประชุมวา การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมามีเกิดขึ้น
เปนครั้งคราว ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยการปฏิรูปการศึกษามุงสรางความทันสมัยและ
ธํารงความเปนเอกราชของชาติ ครั้งที่สองเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๖ อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนการมุงสราง
การศึ ก ษาเพื่ อ ชี วิ ต และสั ง คม และครั้ ง ที่ ๓ เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เปน
การมุงสร างสังคมแหงการเรียนรูในกระแสโลกาภิวั ตน ควบคูไปกับการยึ ดหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากปญหาที่พบในการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได
กําหนดประเด็นไว ๘ ประเด็น ดังนี้ ๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผูเรียน ๒) การผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการศึกษาและการมีสวนรวม ๔) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ๕) การผลิตและพัฒนา
กําลังคน ๖) การเงินเพื่อการศึกษา ๗) เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ ๘) กฎหมายการศึกษา
นอกจากนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ไดเสนอ
เพิ่มเติมประเด็นที่สําคัญอีก ๑ ประเด็น เปนประเด็นที่ ๙ ไดแกเรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับปญหาดานตาง ๆ ขอยกตัวอยางเชน ๑) ปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
ผูเรียน พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑมากกวาครึ่ง ประมาณ ๒
ใน ๓ ของผูเรียนขาดโอกาสที่จะรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สัมฤทธิผลในวิชาหลักเฉลี่ยต่ํากวา
รอยละ ๕๐ และผูสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขาดความสามารถ ความรู
ความสามารถพื้นฐานไมตรงกับความตองการของผูใช ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และมีวิจารณญาณรอยละ ๑๑.๑ และ
๑๑.๘ มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรรอยละ ๑๘.๒ และ ๑๑.๙ และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู รั ก การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งร อ ยละ ๒๘.๑ และ ๒๔.๔

๖
๒) ป ญ หาเรื่ อ งคุ ณ ภาพครู คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ป ญ หาหลั ก คื อ ผู มี
ความสามารถไมเลือกอาชีพครู สงผลใหครูขาดแคลน ครูไมไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอเปน
ระบบ ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป ขาดธรรมาภิบาลในระบบการ
แตงตั้ง โยกยาย และการพิจารณาความดีความชอบ ถึงแมกฎหมายจะระบุชัดเจนวา ตองมี
การกระจายอํ า นาจการบริ ห ารการจั ด การจากส ว นกลางสู เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แต ก็ ยั ง ไม
สัมฤทธิผลในเชิงปฏิบัติมากเทาที่ควร นอกจากนี้ภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
นอยเกินไป คือไมถึงรอยละ ๒๐ และ ๓) ปญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งเปนเรื่องที่
สําคัญมากในการบริหารจัดการ ขณะนี้ยังเปนการจัดตามอุปทานมากกวาตามอุปสงค และยัง
ไมมีการปรับปรุงเทาที่ควร
ดังนั้นในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งเปนขั้นตอนของวิวัฒนาการระบบ
การศึกษาและเรียนรู จึงตองดําเนินการอยางตอเนื่องเสริมตอจากทศวรรษแรก โดยมุงเนน
คุ ณ ภาพ เป ด โอกาสให ทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษา และต อ ง
ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งกําหนดไวในเรื่องของ ๑) ปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ ๒) สงเสริมบทบาทของภาคเอกชน ๓) พัฒนาครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๔) ใหโอกาสศึกษาฟรี ๑๕ ป ๕) ยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ๖) ปรับปรุง
ระบบการกูยืมเพื่อการศึกษา ๗) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และ
๘) เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางมีบูรณาการ
นอกจากนี้ยังตองนําแนวคิดของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ซึ่งไดเสนอไว
ในการประชุ ม ระดมสมองของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
๓ เรื่อง ไดแก ๑) การสรางโอกาสและการเขาถึงการศึกษามาเปนพื้นฐานในการดําเนินงาน
ของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองดวย ๒) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม และ
๓) การสรางคุณภาพและเนื้อหาในการศึกษามาเปนพื้นฐานในการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองดวย
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาวา การปฏิรูปการศึกษาตองทําเปน
ระบบ ตองตรวจความบกพรองหลักเพื่อแกไข ตองเนนการสรางคุณภาพผูเรียนและตองจัดตั้ง
กลไกตรวจสอบความบกพรองและแกไขระบบ ซึ่งจะคลายกับกระทรวงสาธารณสุขที่จัดตั้ง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขึ้น เมื่อยี่สิบปที่ผานมา เพื่อการแกปญหาสําคัญ ๆ ในระบบ
สาธารณสุข เชน เรื่องความตองการขั้นพื้นฐานการสาธารณสุข การบริการ เปนตน
เปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ จะทําเปนระบบ โดยเนนเปาหมายการ
สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ไมใชเฉพาะระบบการศึกษาแบบปกติ แตตองเปนระบบทีน่ อก
รูปแบบดวย นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการผลิตและการพัฒนาครู และการปรับปรุง

๗
แกไขระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประชาธิปไตย รวมทั้งระบบการเลือกตั้ง
ซึ่งบกพรอง ทําใหเกิดความไมเปนธรรม ไมสุจริต รวมทั้งระบบการบริหารที่สวนกลางที่มี
อํานาจมากเกินควร
ดั ง นั้ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย า งเป น ระบบ จึ ง แบ ง ออกเป น ๓ ด า น ประกอบด ว ย
๑) เนื้อหา ไดแก คุณภาพการศึกษา การผลิตและการพัฒนากําลังคน การบริหารจัดการ และ
การมีสวนรวม การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ๒) เครื่องมือ ไดแก การเงินเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกฎหมายการศึกษา และ ๓) จุดประสงค คือ การศึกษาตลอด
ชีวิต การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้จึงเปนไปเพื่อใหได
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางในการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต รวมทั้ ง เพื่ อ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงการเรียนรูไดอยางยั่งยืน ในการปฏิรูปการศึกษาจึงได
กําหนดวิสัยทัศนไววา คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยหมายรวมถึงการมีสวน
รวม การกระจายอํานาจ การเขาถึง การใหความสําคัญกับภาคผูใชกําลังคน ทั้งภาคเอกชน
และภาครั ฐ ควรพั ฒ นาเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร การกํ า กั บ ติ ด ตาม การประเมิ น ผล การจั ด สรร
ทรัพยากรและการจัดการ ภายใตระบบธรรมาภิบาล
แนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย า งเป น ระบบ จะมี ก ารศึ ก ษาป ญ หาและจั ด ทํ า
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูดวยกันอยางเปนระบบ พิจารณาสวนประกอบของ
การศึกษาและการเรียนรูใหเปนปจจัยที่ยึดโยงกัน เสนอแนวทางที่มุงสูการพัฒนาระบบ และ
ใหระบบการศึกษาเปนระบบที่สําคัญเชนเดียวกับระบบอื่น ๆ อาทิ การจางงาน เกษตรกรรม
สาธารณสุข ฯลฯ เพื่อใหเปลี่ยนไปตามแนวทางดังกลาวขางตน จึงไดตั้งธงไววาจะปฏิรูป ๓
ใหม ไดแก ๑) คุณภาพของคนไทยยุคใหม : มีโอกาสเรียนรูอยางมีคุณภาพและเทาเทียม
ตลอดชีวิตในระบบการเรียนรูที่เอื้ออํานวยทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จะมีการวัดผล
อยางเปนระบบ มีระบบการประกันคุณภาพ ทําใหการเรียนมีมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกัน
ได ไมวาจะมาจากสวนไหนของสังคมหรือของประเทศ มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยและทักษะ
สังคมที่ดีเปนกําลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ๒) ครู
ยุคใหม : ตองพัฒนาใหทันการเปลี่ยนแปลง มีการปรับปรุงเรื่องคุณภาพมากขึ้นโดยครูตอง
เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดสามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสม อาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีคุณคา ตองมี
ระบบที่สามารถดึงดูดคนเกงและคนดีใหมาเปนครู และใหครูอยูไดอยางยั่งยืน และ ๓) ระบบ
การบริหารจัดการใหม : ตองมุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา สูเขตพื้นที่ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มการมีสวนรวมของเอกชนและทุกภาคสวน ทบทวนและปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารโดยองคคณะบุคคล ไมวาจะเปนโดยการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง
ผูบริหารและคณะกรรมการก็ตาม ระบบการใหความดีความชอบครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

๘
นั้น ตองเปนระบบที่มีธรรมาภิบาล และปรับระบบบริหารจัดการการเงินและงบประมาณจาก
การเนนอุปทานมาเปนอุปสงคดวย โดยใหผูเรียนสามารถเลือกรับบริการดานการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาไดเต็มศักยภาพ
ซึ่งแนวคิดที่คณะกรรมการฯ ไดนําเสนอนี้สอดคลองกับแนวคิดของ เซอร ไมเคิล บารเบอร
ที่ไดเสนอเรื่อง The Building Blocks of World-Class Education แนวทางสากลเพื่อ
การศึกษาระดับมาตรฐานโลก โดยมีเนื้อหาประกอบดวย ๑) เรื่องมาตรฐาน (Standard and
Accountability) ๒) เรื่องทรัพยากรบุคคล (Human Capital) และ ๓) เรื่องระบบโครงสรางและ
การบริหารองคกร (Structure and Organization)
สําหรับกลไกหลักของการปฏิรูปการศึกษา คณะอนุกรรมการเสนอวา ควรมีการจัดตั้ง
กลไกในการขับเคลื่อน ดังนี้ ๑) จัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู เพื่อวิจัยและ
พัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรูของคนไทย และเสนอแนวทางแกจุดออนตางๆ อยางเปน
ระบบ สถาบั นฯ แห งนี้ค วรเปนองค การมหาชนหรือองคการที่มีอิสระในการดํ าเนินงาน มี
คณะกรรมการเปน ผูกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนิ นงาน ๒) จัดตั้งองค กรรั บรอง
มาตรฐานคุ ณ ภาพ ได แ ก สถาบั น คุ รุ ศึ ก ษาแห ง ชาติ เน น การรั บ รองมาตรฐานของครู
คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ๓) จั ด ให มี ก ลไกการประกั น การเรี ย นรู แ ละรั บ รอง
มาตรฐานของผูเรียน และดําเนินการเรื่องสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ซึ่งเปนเรื่องคงคางมา
นาน ๔) จัดใหมีหนวยงานกลางหรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อสงเสริมการกระจายอํานาจ
และการมี ส ว นร ว มของเอกชนและทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมเข า สู เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา ๕) จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนเทคโนโลยี ซึ่งคางมาแลว
หลายปเชนกัน ซึ่งปจจุบันผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว ตองทําเรื่องการ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช และ ๖) จัดทํากลไกสนับสนุนการศึกษาทางเลือก อาจอยูใน
รูปแบบของคณะอนุกรรมการของสภาการศึกษาเพื่อดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษา สําหรับกลไกสนับสนุนที่เกี่ยวของกับหนวยงานและภาคสวนตางๆ
นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ มีมากมาย ที่สําคัญคือ ระบบการเงิน การคลังเนนการ
อุดหนุนผูเรียนอันเปนกลไกการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เปนการระดมทรัพยากรและการมี
สวนรวมที่เหมาะสม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งไมใชเฉพาะเรื่องการจัดตั้ง
สถาบันของกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น หากจะตองมาจากทุกภาคสวนของสังคมดวย ตองมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับองคกรบริหารงานบุคคล การแตงตั้ง การ
เลือกตั้ง และการบังคับใชกฎหมายตางๆ
นอกจากขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ แลว ยังมีขอเสนอของการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาอยางเปนรูปธรรมในการประชุมสภาการศึกษาเสวนา เรื่อง สภาวะการศึกษาไทยใน

๙
ภาวะวิกฤตของประเทศ ซึ่งเสนอวามีความจําเปนตองกําหนดกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
ทั้ ง นี้ อ าจอยู ใ นรู ป ของคณะกรรมการ จั ด ตั้ ง โดยระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี ส ว น
คล า ยคลึ ง กั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเมื่ อ ๑๐ ป ที่ แ ล ว ที่ มี ค ณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษา มี
ระยะเวลาดํ า เนิ น การ ๓ ป แ ละเลิ ก ล ม ไปเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น ภารกิ จ สํ า หรั บ ภาระหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดนี้ คือ การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีนายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
นโยบาย ผูแทนภาคประชาสังคม ผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ มีกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ๕ ป และใหยุบเลิกเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินการ
สรุปจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ คือ การปฏิรูปอยางเปนระบบ ใหคนไทยได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีประเด็นหลัก ๓ ใหม ไดแก ๑) คุณภาพคนไทยยุคใหม
๒) ครูยุคใหม และ ๓) ระบบบริหารจัดการใหม เปนการเสริมตอจากการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษแรกเนนคุณภาพเปนหลักมีการขยายขอบเขตจากระบบการศึกษาอยางเปนทางการ
ไปสูระบบที่ไมเปนทางการ เปนการรวมพลังจากทุกภาคสวนของสังคม นอกเหนือจากภาค
การศึกษาและจากทุกพื้นที่ของประเทศมิใชเฉพาะในเมือง และคาดหวังวาการปฏิรูปฯ ครั้งนี้
จะสําเร็จไดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอตอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อ
โปรดพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบข อ เสนอการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง และให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
การพิจารณา
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงวา จุดเนนคือ วิสัยทัศนเรื่องคนไทยเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ ขอที่ประชุมอภิปรายในประเด็นนี้เปนลําดับตอไป เพื่อใหสามารถบรรลุสู
วิสัยทัศน ๓ ใหมได เมื่อที่ประชุมใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมในประเด็นสําคัญ
แลว ฝายเลขานุการจะไดปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป
นายอมเรศ ศิลาออน มีความเห็นวา การปฏิรูปการศึกษาควรมุงไปที่ประเด็นสําคัญ
ที่สุด อันเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปนั่นคือเรื่องคุณภาพผูเรียน โดยตลอดเวลา ๑๐-๒๐ ปที่
ผานมา จากผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ National test (NT) บงชี้วา คุณภาพ
นักศึกษามีปญหา หากไมเริ่มแกไขปญหานี้กอน ก็จะเปนการทิ้งจุดสําคัญไป และคุณภาพ
ผูเรียนนั้นก็ยอมมีความสัมพันธกับคุณภาพของครูดวย

๑๐
ทั้ ง นี้ ไ ด ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เซอร ไมเคิ ล บาร เ บอร ผู ช ว ยอดี ต
นายกรัฐมนตรีแหงสหราชอาณาจักร (นายโทนี แบลร) ซึ่งเขียนเรื่อง The Building Blocks of
World-Class Education แนวทางสากลเพื่อการศึกษาระดับมาตรฐานโลกวา ขณะนี้ยังคงเปน
ผูเชี่ยวชาญระดับโลกที่เดินทางไปแนะนําประเทศตางๆ อาทิ สหรัฐอเมริกาที่กําลังประสบ
ปญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยูในขณะนี้ ประเทศไทยควรนําสาระของเรื่องดังกลาวมาปรับ
ประยุกตใชบาง
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีความเห็นวา การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจะ
สัมฤทธิ์ผลไดตองมีกรอบแนวคิด ดังนี้
๑) การสรางแรงจูงใจในระบบ ควรมีการพิจารณาใหรางวัลแกครูที่ตั้งใจสอน
อยางทั่วถึง
๒) การแขงขัน ควรจัดใหมีการแขงขันในระบบกันเองทุกระดับ เชน โรงเรียนตอ
โรงเรียน เด็กตอเด็ก ครูตอครู ผูบริหารตอผูบริหาร เปนตน
๓) การเพิ่ ม ทางเลื อ กเกี่ ยวกั บ สถานศึก ษาให กั บ ผู เ รี ย นมากขึ้ น เพราะหาก
ผูเรียนมีโรงเรี ยนเลือกไดอยางจํากัด โรงเรียนก็จะไมมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อ แขง ขันกับ
โรงเรียนอื่นเทาที่ควร
๔) การจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตร ควรจัดทําแผนแมบทที่เปนยุทธศาสตรอยาง
แทจริง
ประธาน เสนอตอที่ประชุมวา ขอใหกรรมการทุกทานระดมความรูความสามารถ
ทั้งหมดออกมาเปนคําตอบที่ไมซับซอนและสะดวกสําหรับผูปฏิบัติวา การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษใหมจะมีเปาหมายไปในทิศทางใด อาทิ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหคนไทยไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ จะเนนเรื่อง ๑) คุณภาพ ๒) โอกาส และ ๓) การมีสวนรวม แลวจึง
พิจารณารายละเอียดในแตละประเด็น ซึ่งควรเริ่มจากเรื่องวิสัยทัศนวามีความครอบคลุมแลว
หรือไม ควรปรับปรุงแกไขอยางไร
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เสนอวา เห็นดวยกับวิสัยทัศนที่วา “คนไทยไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ” ที่ผานมาในการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรก มีจุดออนเนื่องจากเนนการ
เปลี่ยนโครงสรางเปนหลัก ขาดการเนนเรื่องกระบวนการ ในการปฏิรูปการศึกษารอบสองจึง
ควรระมัดระวัง ทั้งนี้มีขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดังนี้
๑) คุณภาพ ตองพิจารณาเรื่องระบบการประเมินผล โดยการประเมินควรเปน
แบบกัลยาณมิตร วิธีการประเมินตองพิจารณาวาทําอยางไร มีกระบวนการวิเคราะหหรือไม
ผลการจัดทํา SWOT นํามาใชอยางไร ผลการประเมินนํามาชวยไดอยางไร

๑๑
๒) ระบบการกระจายอํานาจ ปจจุบันเนนการกระจายอํานาจดานการบริหาร
จัดการมากเกินควร ขาดการกระจายอํานาจดานวิชาการซึ่งยังไมมีการดูแลสนับสนุนอยางเปน
ระบบ ดังนั้นจึงควรผลักดันใหมีการวิจัยระบบการศึกษาขึ้นโดยการจัดตั้งสถาบันรองรับคือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู
๓) ความรวมมือระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษาทางดานวิชาการ โดยใชระบบ
โรงเรียนที่เขมแข็งชวยเหลือโรงเรียนที่ยังออนแออยูนั้น ตองรวมถึงโรงเรียนนานาชาติดวย
๔) การศึกษาตลอดชีวิต ตองดําเนินการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาเปนกลไกสําคัญ โดยใหภาคเอกชนรับไปดําเนินการ และภาครัฐกําหนดกฎเกณฑสนับสนุน
สําหรับสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการรวมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้นควรขยายการดําเนินงานใหได
ประโยชนสูงสุด
ประธาน ชี้แจงวา เรื่องสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษานั้นไดเตรียมงบประมาณไวรองรับ
แลว ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
และศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไปเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ผานมา กระทรวงศึกษาธิการ
จะเร ง ดํ า เนิน การใหเ ปน โทรทั ศน เพื่ อ การศึ ก ษาอย า งแท จ ริ ง ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการจั ดทํ า
แผนการดําเนินงาน
ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เห็นดวยกับวิสัยทัศน ๓ ใหม โดยเสนอแนะวา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตองเนนการพัฒนาครู คือ ใหความกาวหนาของวิชาชีพ
ครูไปพรอมกับความกาวหนาในเรื่องคุณภาพของเด็ก ทั้งนี้ควรมีการศึกษาวิจัยวา วิทยฐานะ
ครู ต อ งสัม พัน ธ กั บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของผู เรียน เพราะหากมี การสร างแรงจู ง ใจขึ้ น
มาแลว ควรเชื่อมแรงจูงใจเขากับความสําเร็จของนักเรียนดวย ซึ่งจะชวยในการพัฒนาครูอยาง
มาก นอกจากนี้ ควรมีสถาบันการพัฒนาครูเขามาชวยดูแลการพัฒนาความสามารถของครู ให
เกิดความเปนธรรมในการสอบบรรจุครู และมีระบบเปดกวางสําหรับการรองเรียนในกรณีที่
ไมไดรับความเปนธรรม ทั้งนี้ใหองคกรภายนอกเขามาชวยตรวจสอบ เปนตน
นายมานิจ สุขสมจิตร เห็นดวยในเรื่องของสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา เพราะสามารถ
ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูที่เปนปญหาเรื้อรังมานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีครูเกงอยูในเมืองใหญมากมาย ควรนําครูเกงเหลานี้มาจัดการ
เรียนการสอนผานทางโทรทัศนเผยแพรทั่วประเทศ

๑๒
ประธาน ไดใหความสําคัญในเรื่องการขาดแคลนครูใน ๓ วิชาหลัก โดยชี้แจงวา ขณะนี้
ไดจัดทําแผนงานขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยมอบหมายรองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ
และคณะทํางานศึกษาการขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขณะนี้อยูระหวางเรง
ดํ า เนิ น การศึ ก ษาว า ป จ จุ บั น มี ค รู ผู ส อนแต ล ะสาขาวิ ช าจํ า นวนเท า ไร ในอนาคตต อ งการ
ปริมาณครูในแตละสาขาวิชาเปนจํานวนเทาไร เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายดานการผลิต
และพัฒนาครูของแตละสถาบัน ขณะเดียวกันจะมีโครงการครูพันธุใหม คือจะผลิตครูรุนใหมที่
เกงกับดี ๓ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ คือ ครู ๕ ป ผูที่จะเขาโครงการนี้ตองไดคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๕ เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลวมีหลักประกันโดยการไดรับการบรรจุเขาทํางาน
ประเภทที่ ๒ คือ ครู ๔+๑ ไดแก ผูสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นและมีความประสงค
ที่จะเปนครู จะมีการฝกอบรมวิชาครูใหอีก ๑ ป
ประเภทที่ ๓ คือ ครูที่จะไปทดแทนในพื้นที่ขาดแคลน พื้นที่พิเศษหางไกล เชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน โดยมีหลักประกันและคะแนนเฉลี่ยยืดหยุน เนื่องจากตอง
เปนคนในพื้นที่ ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับครูทั้ง ๓ ประเภทดังกลาวจะมีผลทางปฏิบัติอยางแนนอน
สําหรับเรื่องการพัฒนาครูจะเริ่มดําเนินการตั้งแตป ๒๕๕๒ โดยจะมีการอบรม
ทั้งครูและผูบริหารสถานศึกษาทั่วประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
การบริหารจัดการมอบใหมหาวิทยาลัยเขามาเปนเครือขาย และใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
ชวยสอน/อบรมเสริมในพื้นที่หางไกล ซึ่งจะเปนหนทางแกปญหาเรื่องครูขาดแคลนหรือครูสอน
ไมตรงวิชาเอกได และไดมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานคณะทํางานดังกลาว
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาตองชัดเจน ตองกําหนดมีแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมตางๆ ที่จะมุงไปสูเปาหมาย ดังตอไปนี้ ๑) ผูเรียน หมายถึง คุณภาพ
ผูเรียนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแตขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ เด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส ๒) ครู ซึ่งกรรมการหลายทานไดใหความเห็นไปแลว ๓) การศึกษาตลอดชีวิต
จําเปนตองลงทุนในการจัดสภาพแวดล อมเพื่อใหเกิ ดการเรียนรูต ลอดชีวิต เชน หองสมุด
ประชาชน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทจะเปนตัวเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรูของครูที่เปนเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่ง และ ๔) ระบบการ
บริหารที่จําเปนตองไดรับการปฏิรูป ประกอบดวย การเงินและทรัพยากรเพื่อการศึกษา การ
กระจายอํานาจ และการมีสวนรวม

๑๓
ประเด็นที่ ๒ การศึกษาในฐานะเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ขณะนี้ยูเนสโกกําลังสงเสริมใหประเทศสมาชิกใหความสําคัญในเรื่อง การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development) ซึ่งชวยทําใหมองประเด็น
การศึกษากวางขึ้น คือ การศึกษาเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ทั้งนี้การคิดในบริบทกวางจะทําใหสามารถตั้งโจทยชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
เชน สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กชายขอบ เด็กชายแดน เด็กดอยโอกาส เด็กพิการ ซึ่งจะนําไปสู
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน การศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร การศึกษากับ
ความเสมอภาค และการศึกษากับการมีสวนรวม เปนตน
ประเด็นที่ ๓ เห็นดวยกับการจัดตั้งสถาบันที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาระบบ
การศึกษาและการเรียนรู อยางไรก็ตามสภาวะปจจุบันที่มีความจํากัดดานงบประมาณ จึงเห็น
วาเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา การทํางานในเชิงนโยบาย เชิงวิจัยนั้นสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาคือหนวยงานที่จะทําหนาที่นี้ได เพียงแตใหมีการปรับองคกรภายในและการ
บริหารใหมีความคลองตัวมากขึ้น ไมจําเปนตองตั้งเปนองคการมหาชนอีก
ประเด็นสุดทายเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา คือ การมีสวนรวม
และมีแผนยุทธศาสตรที่จะไปขับเคลื่อนและมีความคลองตัวในการระดมความคิดและทํางาน
กั น อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ควรจะเป น คณะกรรมการที่ มี อ งค ป ระกอบของผู ที่ มี ส ว นร ว มและ
หลากหลาย โดยองคคณะบุคคลไมควรมากเกินไป และควรคํานึงถึงองคประกอบที่เหมาะสม
ตอประสิทธิภาพการทํางานดวย
นายอํานาจ กุสลานันท มีความเห็นวา เรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยมี ๒ เรื่องที่สําคัญ
คือ เรื่องสุขภาพและเรื่องการศึกษา หากทั้ง ๒ ประการนี้ดี ประเทศจะไปไดดี โดยเสนอแนะวา
ควรสนับสนุนการศึกษาของผูดอยโอกาสและผูพิการ เนื่องจากกลุมผูเรียนดังกลาวยังขาด
โอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นดวยกับวิสัยทัศน ๓ ใหม และเห็น
วาสาระในเอกสารสวนใหญนั้นเนนผูเรียนในระบบการศึกษามาก จึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้
๑) กลุมเปาหมาย ตองรวมถึง ผูใชแรงงานในโรงงาน คนชายขอบ คนพิการ
นอกจากนี้ควรเนนเรื่องบทบาทของครอบครัว หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องเด็ก และการปฏิรูป
อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ยั ง มี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม อี ก หลายประเด็ น และจะขอเสนอเป น เอกสารใน
ภายหลัง

๑๔
๒) การจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ควรกระตุ น ให
มหาวิทยาลัยดําเนินงาน โดยทํางานวิจัยและเปนพี่เลี้ยงโรงเรียนในเรื่องของการเรียนรูอยาง
จริงจัง และเห็นวาสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร.) เปนองคการมหาชน ทําเรื่อง
การเรียนรูไดดีมาก โดยผลงานวิจัยของสบร. นั้นสพฐ.ไดนํามาใชในโรงเรียนเปนจํานวนมาก
ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยทํางานรวมกับสบร. แลวจะสามารถทําสิ่งที่เปนบทบาทของสถาบันใหม
ที่เสนอไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) การวัดประเมินผลการศึกษาระดับชาติในชั้นปสุดทายของแตละชวงชั้น ไม
ควรเริ่มจากระดับเล็กเกินไป เชน ในระดับประถมศึกษาปที่ ๓ ซึ่งทุกคนจะเนนการสอนเพื่อ
สอบทําใหหลักการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู (assessment for learning) หายไป ควรเนน
การวัดประเมินผลกอนจบมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน มีความเห็นวา การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ไมควร
ดํา เนิ น การหลายเรื่ อ งจนเกิน ไป ควรจะต อ งแยกจุ ด เนน และงานประจํ า ให ชัด เจน โดยให
ขอสังเกต ดังนี้ ๑) การพัฒนาคนไทยยุคใหม ควรขยายความใหชัดเจน เชน คนไทยยุคใหม
ถามวาเรียนรูอยางมีคุณภาพนั้น เรียนรูอะไร กําลังคนที่มีคุณภาพเปนอยางไร ๒) ระดับ
นโยบายมักจะคิดกระบวนการ/วิธีการใหกับระดับปฏิบัติการ โดยเห็นวาที่ผานมายังขาดการ
ปฏิบัติจริงในระดับของพื้นที่ เชน การกําหนดวิธีการสอนใหกับสถานศึกษา เปนตน และ
๓) ควรใชสถาบันเดิมใหเปนประโยชนกอนมีการพิจารณาจัดตั้งสถาบันใหม ๆ
โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให เ ก ง ดี มี สุ ข ควรทํ า ให ค นไทยมี สิ่ ง ต า ง ๆ
ประกอบดวย (๑) มีความรูวิชาการและมีความสามารถ (๒) มีการพัฒนาดานการคิดวิเคราะห
ของผูเรียนมากขึ้น (๓) มีการพัฒนาความคิดสรางสรรค และ (๔) มีความรับผิดชอบตอสังคม
และส ว นรวม ซึ่ ง ไม ไ ด ห มายความว า ต อ งทํ า ตามทั้ ง ๔ ตั ว นี้ แต ต อ งพยายามกํ า หนด
คุณลักษณะคนไทยที่ตองการในอนาคตใหชัดเจน สําหรับกระบวนการและวิธีการพัฒนานั้น
ควรมอบหมายใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากําหนดวิธีดําเนินการ เนื่องจากในแตละ
จังหวัดอาจมีวิธีการที่แตกตางกันออกไป
๒) ควรกําหนดประเด็นใหหนวยงานที่มีอ ยูเดิมดําเนินการดานการวิจัยและ
พัฒนา เชน คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร หรือมหาวิทยาลัยที่มีสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและ
เอกชน เปนตน
๓) การปฏิรูปการศึกษาควรแบงเปน ๒ ระยะ ระยะแรก เนนเรื่องความจําเปน
เรงดวน คือ การกําหนดคุณลักษณะผูเรียนใหชัดเจน จากนั้นใหเขตพื้นที่รับไปปฏิบัติ ใชเวลา
ประมาณไมเกิน ๕ ป ระยะที่ ๒ หลังจากไดครูพันธุใหม ควรเนนการปรับปรุงระบบบริหารการ

๑๕
จัดการโรงเรียน การปรับปรุงสภาพการณและสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจใชเวลาอยางนอย ๓-๕ ป
สรุปวาการปฏิรูปตองกําหนดขอบเขตการปฏิรูปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหชัดเจน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ นางสาววลัยรัตน
ศรีอรุณ แทน) มีความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดังนี้
๑) หลักการและกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาจะตองอยูบนพื้นฐานของการ
พัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จากวิสัยทัศนที่เสนอมาซึ่งไดแก
คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ขอเสนอใหใชทฤษฎีระบบเปนกรอบแนวคิด โดย
ผลลัพธสุดทายของการปฏิรูปการศึกษาคือการนําไปสูการพัฒนาประเทศ เปนการใชคําถามที่
เริ่มจาก “Why” คือ ทําไมจึงตองปฏิรูปการศึกษาคําตอบคือ เพื่อพัฒนาประเทศโดยการใหคน
ไทยเกงและดี เปนเปาหมายสูงสุด เกง คือ สามารถเขาสูตลาดแรงงาน เขาสูระบบการผลิตได
โดยไม มี ก ารผลิ ต กํ าลั ง คนเกิ น หรือ ขาดแคลนในสาขาอาชี พ ต าง ๆ และตอ ด ว ยคํ า ถามว า
“What” คือ จะทําอะไรที่สามารถทําใหคนไทยเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ตามเปา
หมายถึงป ๒๕๖๑ โดยในแตละปตลาดแรงงานตองการอะไรบาง คําถามถัดมาคือ “How” และ
“Whom” คือวาทําอยางไรและทํากับใครหรือลูกคาคือใคร กลาวคือ การคํานึงถึงความตองการ
ของผูเรียน การพัฒนาครูทําอยางไร เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพ คําถามสุดทาย “How much”
คือ งบประมาณตองใชเทาไร ทั้งจากภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ
ชุมชน ซึ่งอาจจะไมไดอยูในรูปของตัวเงินอยางเดียว หากแตอยูในรูปของความรวมมือซึ่ง
สามารถแปลงคาเปนเงินได และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ยุทธศาสตรการจัดทําแผนเห็นวา ตองเปน
คณะกรรมการที่ไมควรใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานเนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะไมมีเวลาให
สําหรับเรื่องการตั้งองคกรใหม เห็นดวยกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เสนอวาควรใชองคกรที่มีอยูเดิมเปนหลัก
๒) ขอเสนอเกี่ยวกับกลไกสนับสนุนที่ตองพัฒนา/ปรับปรุง คือ พัฒนาระบบ
การเงิน การคลัง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการปรับปรุงแกไข
และการบังคับใชกฎหมายการศึกษาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ควรมีการนําความคิดของ
PPP คือ Public Private Partnership มาใช
๓) ตองการความรวมมือจากภาคเอกชน (Private) ซึ่งไมไดหมายถึงองคกร
อย า งเป น ทางการเท า นั้ น แต ห มายถึ ง ชุ ม ชนที่ ดู แ ลการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ด ว ย สํ า หรั บ เรื่ อ ง
การงบประมาณควรจัดสรรแผนมุ งเนนผลงาน (performance-based) โดยเนน วา ผลลัพ ธ
ไมใชผลผลิต ผลผลิต คือ จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา แตผลลัพธคือตองดูวาบัณฑิตที่จบ
ออกมาไดงานทําและตรงกับความตองการของตลาดแรงงานของประเทศไทยหรือไม การ
จัดการงบประมาณจึงตองคํานึงถึงผลลัพธเปนสําคัญ

๑๖
๓) ขอเสนอกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ไดแก องคกรใหมตาง ๆ
ซึ่งขณะนี้เห็นวายังไมจําเปนตองตั้งขึ้นใหม เพราะหากนําเสนอคณะรัฐมนตรีแลว อาจมีขอ
ทักทวงจากสํานักงบประมาณที่ไมเห็นดวย ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติคงมีความคิดที่คลายคลึงกัน
๔) ขอเสนอกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ พัฒนาคนไทยยุคใหม ครู
ยุคใหม บริหารจัดการใหม ซึ่งทั้ง ๓ ปจจัยดังกลาวไมไดแยกจากกันโดยสิ้นเชิง เพราะการเกิด
คนไทยยุคใหม ตองมีครูยุคใหมกับการบริหารจัดการยุคใหม เปนเหตุและเปนผลซึ่งกันและกัน
หากเราสามารถปฏิรูปการพัฒนาครูได พัฒนาการบริหารจัดการได ก็สามารถนําไปสูการเปน
คนไทยยุคใหมได
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมดังนี้
๑) วิสัยทัศน ๓ ใหมตองเกิดขึ้นภายในเงื่อนไขของการมีแหลงเรียนรู ซึ่งเปน
เงื่อนไขภายนอกของสังคมที่จะเปนพื้นฐานรองรับ เนื่องจากไมวาจะเปนคุณภาพคนไทยยุค
ใหม ครูยุคใหม และระบบบริหารจัดการใหม ตองเกิดขึ้นในสภาพที่มีแหลงเรียนรูใหมๆ
๒) การปฏิรูปการศึกษาแบงเปน ๒ ระยะ ระยะแรก เปนการวางระบบและ
ขอบเขตใหเหมาะสม และระยะที่ ๒ เปนการปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผล เพราะในระยะเวลา ๓-๕
ปนั้น จะดําเนินการไดเพียงการวางระบบ เพื่อใหบรรลุผลในระยะยาว หากการวางระบบดีแลว
คณะกรรมการปฏิรูป การศึ ก ษาก็ อ าจไมจํ าเป น ต อ งมี สําหรั บ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการนั้ น
กรรมการสภาการศึกษาทุกทานเห็นพองวาควรตองมี หากแตไมชัดเจนวาควรมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานหรือไม ซึ่งในระบบของประเทศไทย หากใหผูทรงคุณวุฒิเปนประธานแลวมักจะ
กลายเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาแบบวิชาการยากแกการผลักดัน คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานนั้น นายกรัฐมนตรีอาจไมตองมาประชุมทุกครั้ง
ก็ได แตควรกําหนดผูเปนประธานรวม หรืออาจมอบหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการก็
ได อยางไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ตองมีผูซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับกลไกของรัฐมาเปนผูนํา
มิฉะนั้นการขับเคลื่อนนโยบายจะเปนไปไดยาก
๓) การจัดตั้งสถาบันขึ้นใหม เมื่อมีมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูในบางเรื่องแลว
ควรมีการศึกษาวามีความจําเปนมากนอยเพียงใดที่จะตั้งสถาบันขึ้น สถาบันที่ตั้งขึ้นใหมอาจ
ตั้งขึ้นในลักษณะสถาบันเสมือน (Virtual Institute) ซึ่งหมายถึงการมีกลไกสนับสนุน
มหาวิทยาลัย และทุกภาคสวนของสังคมใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ประธาน กลาววา ในเบื้องตนควรสรุปใหไดวา วิสัยทัศนในการปฏิรูปการศึกษารอบ
สองคืออะไร มีจุดเนนและกลไกการดําเนินงานอยางไร เพื่อทําใหผูปฏิบัติและผูที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เชน วิสัยทัศนอาจกําหนดวา คนไทยไดเรียนรูตลอด

๑๗
ชีวิตอยางมีคุณภาพ ซึ่งนับเปนเปาหมายสําคัญที่สุด การทําใหคนไทยซึ่งหมายถึงนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขาใจตรงกันวาการเรียนรูตลอดชีวิต ไมใชเปนการเรียนเฉพาะ
ในระบบโรงเรียนเทานั้น แตหมายถึ งการเรียนรู ตลอดชีวิตที่ เกิดขึ้ นทั้ งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อยางมีคุณภาพในทุกระดับการศึกษาตั้งแต
ระดับปฐมวัย อนุบาล ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ในสวนของจุดเนนมีความชั ดเจนวา ตองการเน นเรื่ องคุ ณภาพ จะเนนเรื่ อ ง
โอกาสและการมีสวนรวมดวยหรือไม หรือจะเพิ่มเติมในประเด็นไหน หากตองการเนนเรื่อง
คุณภาพ จะหมายถึงคุณภาพอะไรบาง เมื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารอบสองเสร็จแลว มี
เปาหมายวาคนไทยตองเปนอยางไร ถาตองการใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
ตองดําเนินการใหการศึกษามีคุณภาพ ๓ ใหม คือ ๑) คุณภาพครูยุคใหม ๒) ระบบการจัดการ
ใหม ที่ มี คุ ณ ภาพ และ ๓) แหล ง เรี ย นรู ใ หม ซึ่ ง ไม ไ ด ห มายถึ ง ห อ งสมุ ด ใหม แต ห มายถึ ง
สถานศึ ก ษายุ ค ใหม ที่ มี แ นวคิ ด ใหม มี แ หล ง เรี ย นรู ใ หม มี ห อ งสมุ ด แบบใหม ที่ มี ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกสเขาไปบริหารจัดการทําใหเปนหองสมุดที่มีชีวิต เปนตน และหากมีเปาหมายที่
ชัดเจนแลว จะมีกลไกอะไรบางที่นําไปสูความสําเร็จในระยะตอไป
ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ มีความเห็นวา การปฏิรูปรอบสองมีเปาหมายที่ชัดเจนแลว
เรื่องคุณภาพ และควรเนนย้ําวา การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เปนทศวรรษที่สอง ของการปฏิรูป
การศึกษา โดยในครั้งแรกยังมีหลายประเด็นที่ยังไมชัดเจน ทั้งนี้มีความเห็นสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งในเรื่องกระบวนการและกลไกการดําเนินงาน และเห็นดวยกับ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวา ขณะนี้นักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยยังวางงาน
อยูเปนจํานวนมาก หากสามารถจัดระบบใหมหาวิทยาลัยไดทํางานรวมกันและรวมดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาแลวจะเปนประโยชนอยางมาก
นอกจากนั้น ไดเสนอสิ่งที่ควรเรงดําเนินการทันทีในเชิงคุณภาพ ๓ ประการ
ดังนี้
๑) ครู จะผลิตครูในอนาคตอยางไร เชน ควรกําหนดใหชัดเจนวาตอไปนี้ครูตอง
คื น ถิ่ น ซึ่ ง ในส ว นนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได ห ารื อ กั บ สพฐ. เรื่ อ งแนวทางการ
ดําเนินการกับนักเรียนหัวกะทิจากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อกลับคืนถิ่นตัวเองตาม
นโยบายของประธานในเรื่องครูพันธุใหม การผลิตครูหลักสูตร ๕ ป ซึ่งไมไดหมายความวา
เรียนครบ ๕ ปแลวสามารถเปนครูไดอยางมีคุณภาพ อาจตองใชเวลา ๕ ปบวกอีก ๕ ป จึงจะ
สามารถเริ่มตนวิชาชีพครูได หรือบางทีอาจเปน ๕ ปบวก ๑๐ ป จึงจะไดครูที่มีความเขมแข็ง
ในอนาคตจึงจําเปนตองสรางแรงจูงใจใหคนเขาสูวิชาชีพครูใหมากขึ้น ทั้งแรงจูงใจที่จะเขามา
สูระบบ และแรงจูงใจที่ครูจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง โดยในการสรางแรงจูงใจ อาจ

๑๘
เปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น เชน แพทย วิศวกร นักแสดง หรือนักการเมือง ที่มีคนจํานวนมาก
ตองการเขาสูวิชาชีพเหลานี้ ทั้งนี้เพื่อกําหนดเปาหมายในการสรางแรงจูงใจใหคนเขาสูวิชาชีพ
ครูมากขึ้นได
๒) สื่อ แหลงการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูใหม โดยเฉพาะโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา (ETV) และวิทยุเพื่อการศึกษา (e-radio) ซึ่งในปจจุบันอาจตองปรับปรุงใหดีขึ้น และ
ควรคํานึงถึงวิทยุชุมชนใหมากขึ้นดวย ขณะนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชียและสพฐ. ดําเนินโครงการคิดดี ซึ่งเปนโครงการของ AIT ที่เริ่มตนไวดี
มาก มีการนําครูไปศึกษาดูงานดานกระบวนการสรางความรูที่สาธารณรัฐเกาหลี ครูทุกคนทั่ว
ประเทศสามารถรวมชวยกันสรางความรู ในเรื่องนี้รัฐบาลไทยควรทุมงบประมาณ และทุม
แรงจูงใจลงไปสูระบบใหเกิดผลในทางปฏิบัติทันที และควรคํานึงถึงการลงทุนดานซอฟตแวร
ใหมากขึ้น รวมทั้งลดการลงทุนดานฮารดแวรใหนอยลง
๓) การมีสวนรวม ควรดําเนินการใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยขอยกกรณี
ตั ว อย าง มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิ โ รฒวา ขณะนี้ ดําเนิ น การร ว มกั บ จั งหวั ด สระแก วและ
จังหวัดตราด โดยผูวาราชการจังหวัดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการรวมกันทุมเทดาน
การศึกษา ดังนั้นจะมีแนวทางอยางไรเพื่อผานเรื่องนี้ไปสูกระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชนและ
ชุมชนจะเขามามีสวนรวมไดอยางไร งบประมาณที่จัดสรรไปใหองคการบริหารสวนตําบล จะมี
เกณฑการจัดสรรเพื่อการศึกษาดวยหรือไม มิใชจัดสรรเพียงเพื่อการสรางถนน และสิ่งกอสราง
ซึ่งมีมากเกินไป จะมีการแกกฎหมายเพื่อปรับระบบภาษีอยางไร เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
บริจาคเงินเพื่อระบบการศึกษาใหมากขึ้น มศว ไดดําเนินการโครงการหลายโครงการ โดย
ไดรับความรวมมือจากทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ รวมทั้งกองทัพและหนวยงานราชการอื่นๆ อยาง
ดีมาก ดังนั้นหากมีกลไกที่ชัดเจน จะสามารถขับเคลื่อนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาได
ทั้งประเทศ ไมใชเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเทานั้น
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
๑) วิสัยทัศน ควรเปนวิสัยทัศนตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ
เพราะเนนเรื่องคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา โดยอาจจะเนนเรื่องคุณภาพและโอกาสของ
ประชาชนทุกระดับใหมากขึ้น นอกจากนี้ การผลิตครูยุคใหมนอกจากจะมีการผลิตดวยรูปแบบ
ตางๆ แลว ควรเปลี่ยนวิธีการอบรมครู จากเดิมที่เอาครูมาเขาหองอบรม ปรับวิธีการใหมเปน
ในลั ก ษณะที่ ส ร า งความเชื่ อ มั่ น ให ค รู รู สึ ก ยอมรั บ ในความสามารถของตั ว เอง โดยใช
กระบวนการการจัดการความรูเขามาเปนวิธีการในการพัฒนาครูยุคใหม

๑๙
๒) เห็นดวยกับการจัดตั้งหนวยงานใหม ดังนี้
๒.๑) สถาบันพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู เปนสถาบันที่มี
ความจําเปน เพราะการใหสถาบันอุดมศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตองมีผูที่ทํา
หนาที่บริหารจัดการและประสานการดําเนินงาน เพื่อสรางเครือขายใหเกิดขึ้นได การตั้ ง
คณะกรรมการเขามาบริหารจัดการในปจจุบันเปนการดําเนินงานที่ขาดความยั่งยืน
๒.๒) สถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ ซึ่งเดิมคือสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หากเกิดขึ้นไดจะทําหนาที่พัฒนาหนวยงานที่มีหนาที่ผลิตครู ระบบการผลิตครู
และการพัฒนาครูประจําการ ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาครูยุคใหม จึงควรสงเสริมสนับสนุนให
หนวยงานนี้เกิดขึ้น เพื่อใหดําเนินการเรื่องการพัฒนาครูเกิดความเชื่อมโยงเปนระบบมากขึ้น
๒.๓) สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการแกกฎหมายกลับไปกลับมา
หลายครั้ง แตไมสามารถดําเนินการจัดตั้งไดสําเร็จ จึงควรผลักดันใหสําเร็จ
นอกจากนั้น มีความเห็ นวา เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับขับเคลื่อ น
นโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามจํ า เป น อย า งมาก เพราะในอดี ต การปฏิ รู ป
การศึกษาเปนการดําเนินการแบบแยกสวน ไมมีองคกรกลางเปนหนวยงานขับเคลื่อนและดูแล
ชวยเหลือกันอยางชัดเจน มีแตผูปฏิบัติในแตละหนวยงาน ทําใหไมเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานเทาที่ควร ทั้งนี้อาจจะแบงระยะเวลาดําเนินงานเปนระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ไดตาม
ความเหมาะสม
นายทองอยู แกวไทรฮะ เห็นดวยกับวิสัยทัศนที่กําหนดไวอยางชัดเจนวา ใหคนไทยได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ แตในรายละเอียด กลับไมชัดเจนวาคนไทยคือใคร จึงควร
กําหนดใหชัดเจนวาคนไทยประกอบดวยเด็กทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน คน
ไทยทั่วไป คนไทยชายขอบ คนพิการ คนไทยทั้งระบบที่ตองยกระดับไปพรอมกัน แตในที่นี้ให
ความหมายเฉพาะคนไทยบางกลุมเทานั้น กลุมที่เหลืออาจไมไดรับความดูแล
การกําหนดใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ คําวาคุณภาพในที่นี้
มีความเห็นวา ควรหมายถึงคุณภาพชีวิต ไมใชคุณภาพทางวิชาการ เพราะหากเนนคุณภาพ
ทางวิชาการ จะเกิดปญหาการแขงขันสูง และมีผลกระทบตอสภาวะจิตใจ ฉะนั้นจึงควรเนน
คุณภาพในลักษณะคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงการอยูรวมกันอยางสันติสุข การมีสุขภาพอนามัย
ดี ซึ่งหากเนนคุณภาพที่ประเด็นดังกลาว การมีสวนรวมจะตามมาทันที การที่จะทําใหเกิดการ
มีสวนรวม แหลงเรียนรูเปนปจจัยสําคัญของการมีสวนรวม ควรใหมีแหลงเรียนรูทั้งสวนที่เปน
ภาครัฐ และสวนที่เปนภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนดวย จึงควรสนับสนุนแหลงเรียนรูใหเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษา แทนการจัดตั้งสถาบันใหมที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ หรือควรใหการ
สนับสนุนสถานประกอบการอยางที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดําเนินการ หรือใหการ

๒๐
สนับสนุนหนวยงานเอกชนหรือชุมชนตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีพลังและศักยภาพที่จะดําเนินการ
เพื่อใหการศึกษากับคนทั้งประเทศได
รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย มีความคิดเห็นสอดคลองกับขอเสนอของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ๓ ประเด็น ดังนี้
๑) กรอบเชิงเปาหมายของคุณภาพคนไทย เนนไปที่เปนการศึกษาในระบบมาก
ควรใหความสําคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น การที่ประธาน
เพิ่มเรื่องแหลงเรียนรูนั้น ทําใหมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งเรื่องเด็กกอนวัยเรียนคือศูนย
พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเปนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสวนสําคัญที่จะผลักดันให
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จ ดังนั้นสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาครัง้ นี้
จึงไมไดจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะในของกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น ควรออกแบบระบบการ
ปฏิรูปการศึกษาใหมีกลไกการดําเนินงานที่เชื่อมโยงและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
๒) คุณภาพคนไทย ควรมีแนวทางเพื่อไมใหเปนคุณภาพในเชิงนามธรรม แต
เปนคุณภาพที่สามารถจับตองไดในแตละกลุมเปาหมายในสังคมไทย และเชื่อมโยงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในรอบแรก ซึ่งเปนการปฏิรูปบนพื้นฐานของการยอมรับโครงสรางที่เปนอยูใน
ปจจุบัน คือโครงสรางที่มีการแบงกระทรวงศึกษาธิการแบงเปน ๕ องคกรหลัก มีเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ฉะนั้นความยากคือ การทําใหโครงสรางใหมมีการดําเนินงานที่
เชื่อมโยงและผสานการดําเนินงานรวมกัน
๓) กลไกการดําเนินงาน เพื่อใหแตละหนวยงานสามารถดําเนินงานรวมมื อ
เชื่ อ มโยงกั น เพราะในแต ล ะองคก รหลั ก เป น การสง ต อ ผู เ รีย นให ซึ่ ง กั น และกั น นั้ น เห็ น ว า
กระบวนการกั บ ป ญหาในอดีต ที่ ยังไม ไดรับ การแกไขเป นเรื่ อ งสํ าคัญ หากไม แก ไขปญหา
เหลานั้นก็จะมีสภาพเหมือนเดิม อาทิ ระบบการบริหารงานบุคคลของครู ซึ่งเปนขาวอยูใน
ปจจุบัน กลไกการดําเนินงานจึงเปนยุทธศาสตรเชิงการบริหารที่อาจตองพิจารณาควบคูกันไป
เพื่อชะลอหรือยับยั้งปญหาบางตัวที่กําลังจะเกิดขึ้น และเพื่อทําใหระบบปฏิรูปการศึกษารอบ
สองดําเนินตอไปได ทั้ งนี้ทิศทางการดําเนินงานควรมีความตอ เนื่ อง และเห็ นว าควรเนน
ยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น
นายชิ ง ชั ย หาญเจนลั ก ษณ มี ค วามเห็ น ว า วิ สั ย ทั ศ น มี ค วามเหมาะสมดี แ ล ว แต
คุณภาพควรเนนที่คุณภาพรวม และพิจารณาอยางเปนระบบ เพราะการตั้งสถาบันใหมในชวง
นี้ เ ป น เรื่ อ งยาก กว า จะตั้ ง สํ า เร็ จ ได ต อ งใช เ วลานาน ควรมี ม ติ ม อบหมายให สํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษารวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการจัดทํา
กลไกตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ไมใชใหตั้งสถาบันใหม โดยใหทั้ง ๒ หนวยงานเปนกลไกกํากับดูแลเรื่องการวิจัยและพัฒนา

๒๑
ระบบการศึกษาและเรียนรู เนื่องจากสกอ. มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบสถาบันอุดมศึกษาอยูแลว
และสกศ.มีหนวยงานยอยที่รับผิดชอบเรื่องการวิจัยอยูแลว ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนิน
โครงการวิจัยที่เปนเรื่องเฉพาะกิจเรงดวน และพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรูใหชัดเจน ใน
ส ว นของสกอ. อาจขอความร ว มมื อ จากสถาบั น วิ จัย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนได โ ดย
กํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานให และพิ จ ารณาสาระสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาวิ จั ย และติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว เมื่อไดผลงานวิจัยแลวนํามาพิจารณาแยกแยะ และมีการ
ติดตามการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่จะมีการ
ตั้งขึ้นตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ทั้งนี้หากสามารถทําใหสําเร็จไดภายในเดือนหนาจะเกิดผลดี โดยควรใหภาคเอกชน อาทิ
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดวย
นายวิทธยา บริบูรณทรัพย มีความเห็นวา กรอบการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษารอบที่
สองที่กําหนดคุณภาพของคนไทยยุคใหม ครูยุคใหม และระบบบริหารจัดการใหมนั้น เปนสวน
ที่เพิ่มเติมเขามาใหการดําเนินงานปฏิรูปรอบสองประสบความสําเร็จมากกวารอบแรก โดย
การสรางครูพันธุใหม พัฒนาคนไทยยุคใหม และมีระบบบริหารจัดการใหมนั้น อาจมีปญหาใน
การนําไปสูการปฏิบัติได เชน การกําหนดใหลดบทบาททางการศึกษาของภาครัฐลง โดย
สนับสนุนภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น แตขณะนี้ภาคเอกชนเองก็ยังขาดองคกรหรือ
หน ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบสถานศึ ก ษาเอกชนอย า งเต็ ม ที่ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย ก็เปนเพียงหนวยงานที่มีขนาดเล็ก การปฏิรูป
การศึกษาในรอบที่ผานมา เนนปฏิรูปโครงสราง ที่ทําใหเกิดโครงสรางที่เปนปญหาอุปสรรคตอ
การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิรูปการศึกษารอบสอง จึงควรพิจารณาทบทวนบทบาทหนาที่
ของบางหนวยงานใหเกิดผลตอการผลักดันนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสองใหประสบ
ความสําเร็จ ทั้งนี้การเพิ่มใหมีระบบบริหารจัดการใหม ควรเพิ่มเติมหัวขอเรื่องการพัฒนาครู
และดูแลระบบการบริหารจัดการใหตรงตามวัตถุประสงคดวย รวมทั้งกําหนดกรอบการศึกษา
ใหชัดเจนมากขึ้น เพื่อทําใหการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในรอบสองเปนไปดวยดี
นายอําพล จินดาวัฒนะ รายงานที่ประชุมวา ไดเคยเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในรอบสองไวในการประชุมสภาการศึกษาเสวนา เรื่อง ปญหาการศึกษาไทย
ในภาวะวิกฤติ ที่โรงแรมอมารี ออรคิด รีสอรท แอนดทาวเวอร พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี ระหวาง
วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไวบางแลว โดยจะขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ๓ ประเด็น
ดังนี้

๒๒
๑) การปฏิรูปการศึกษาควรเนนคุณภาพดานไหน มีความเห็นวาควรเนนความ
เปนธรรมเพื่อนําไปสูเรื่องการการกระจายทรัพยากร และการลงทุนทางการศึกษา ควรจะมี
วิธีการเพื่อใหคนที่มีโอกาสนอย ไดรับผลประโยชนเทาเทียมกับคนที่มีโอกาสมาก นอกจากนี้
ควรเนนการมีสวนรวม เนื่องจากตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.
๒๕๔๒ กําหนดไวชัดเจนเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน การมีสวนรวมทางการศึกษาไมได
หมายถึงเฉพาะเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาในระบบเทานั้น แตหมายรวมถึงทั้งสังคมเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ควรมีแนวทางใหทั้งสังคมมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
รวมกัน
๒) กลไกการดําเนินงาน เรื่องการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบการศึกษาและ
เรี ยนรู มี ก ารริ เริ่ มการดํ าเนินงานมานานแลว ตั้งแต สมั ยสภาการศึก ษาชุ ดเดิ ม (๒๕๔๖๒๕๕๐) การเสนอกลไกการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้คอนขางชัดเจนวาเปนการกําหนดกรอบการ
ดําเนินงานเพื่อเปนกลไกประสานจัดการนโยบายและทําใหเกิดการวิจัยระบบการศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความสามารถและมีคณะกรรมการจํานวน
มาก แตยังไมมีโอกาสมาทําเรื่องวิจัยระบบการศึกษาเทาที่ควร ดังนั้น กลไกที่จะมีบทบาท
หนาที่ในการขับเคลื่อนเรื่องวิจัยระบบการศึกษา ควรเปนองคกรที่ไมตองมีขนาดใหญแตมี
ประสิทธิภาพ และตองมีอิสระในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ การตั้งองคกรมหาชนขึ้นมาใหม อาจมีปญหาติดขัดที่กพร. แตใน
สวนของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งตั้งองคกรที่ดูแลเรื่องคุณภาพขึ้นใหมเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้
กระทรวงสาธารณสุขยังมีองคกรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน คือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขซึ่ง
กอตั้งมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๕ ทําหนาที่วิจัยระบบสาธารณสุข และดําเนินงานที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย เปนกลไกเล็กๆ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณปหนึ่งจํานวนไมถึง ๑๐๐
ลาน ดังนั้น งบประมาณจึงไมใชเรื่องสําคัญ และดวยเจตนารมณที่ชัดเจน ภาวะผูนํา และ
วิสัยทัศนทางการเมืองของประธานที่จะผลักดันใหเกิดกลไกในการดําเนินงานเรื่องนี้ คงจะ
สามารถผลักดันใหเกิดการตั้งองคกรใหมขึ้นมาได ทั้งนี้เพื่อเปนฟนเฟองในการทําใหเกิดการ
วิจัยระบบการศึกษา ที่เปนการวิจัยนอกระบบการศึกษา โดยเนนใหเอกชนและชุมชน เขามามี
สวนรวมจัดการศึกษาอยางแทจริง
๓) กลไกการขับ เคลื่อนเชิ งนโยบาย ตองอาศั ยพลังจากภาคสวนต างๆ ถา
กลไกนี้ยังอยูภายในกระทรวงศึกษาธิการ จะเปนกลไกจากภาคสวนเดียว ถาจะใหเกิดการ
ปฏิรูปการศึกษาแบบทุกภาคสวนเขามาสวนรวมจัดการศึกษาควรมีการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางภาครัฐ และภาคสวนอื่นๆ ของสังคม โดยอาศัยภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี มีระเบียบ

๒๓
สํานักนายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งการจะทําใหเกิดการบูรณาการเชิงนโยบายทําให
การศึกษาเพื่อปวงชนเกิดขึ้นไดอยางแทจริง
ศาสตราจารยกิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน ใหขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ดังนี้
๑) เห็นดวยกับกรอบการปฏิรูปการศึกษาตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเสนอใหมีกระบวนการคูขนาน
ทั้งปฏิรูปคนไทย ครู นักเรียน ระบบบริหารจัดการ ควรคํานึงถึงผูที่จะถูกปฏิรูปดวย และคิด
ในทางตรงกันขามวา หนวยเล็กที่สุดคือโรงเรียน กลุมโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ตองการ
ปฏิรูปอะไร เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวม และกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนดานทรัพยากร
๒) ควรคิดนอกกรอบ การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาครู ควรคํานึงถึงการพัฒนา
คณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรดวย หรือการพัฒนาครูภาษาอังกฤษหรือครูฟสิกส
ควรมอบหมายครูจากภาคเอกชนที่มีความสามารถเขามามีสวนรวมโดยกระทรวงศึกษาธิการ
จัดสรรทรัพยากรให การบริ หารหลัก สูต รทั้ง ทีเป นหลั ก สู ตรกลาง หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น และ
หลักสูตรลักษณะเฉพาะ และการพัฒนาระบบนิเทศอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเขามารวมศึกษาและ
พัฒนาระบบดวย
๓) กระทรวงศึกษาธิการเพียงหนวยงานเดียว ไมสามารถปฏิรูปการศึกษาให
สําเร็จได เพราะมีเหตุปจจัยและบริบทเกี่ยวของมากมาย การใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
ตามขอเสนอของนายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง
การใชกระบวนการแบบคูขนานจากบนลงสูลางและจากลางสูบน และเสริมพลัง เกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน มีความเปนมิตรในการดําเนินงาน จะทําใหการปฏิรูปการศึกษารอบสองสําเร็จไดดวยดี
ประธานขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาวิ สั ย ทั ศ น โ ดยแจ ง ว า รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก
งบประมาณ (นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ) เขียนเสนอวิสัยทัศนใหมวา “ใหคนไทยทุกคนได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีขอเสนอวิสัยทัศนใหมเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการพิจารณา
ถึงภาคสวนอื่นนอกเหนือจากการศึกษา ทําใหเห็นชัดเจนวาการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
และเรื่องทุกเรื่องที่เปนปญหาของประเทศ การศึกษาตองเขามามีสวนรับผิดชอบ การกําหนด
วิสัยทัศนที่กวางขึ้น จะทําใหตั้งโจทยในการพัฒนาผูเรียนได และทําใหคํานึงถึงทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง และการมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนขึ้น

๒๔
ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช มีความคิดเห็น ๒ ประการ ดังนี้
๑) เห็นชอบกับหลักการและวิสัยทัศน และเสนอแนะใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดูแ ลและติดตามการดํ าเนิ นงานปฏิ รู ปการศึ กษาโดยตรง เพื่อ ให เกิ ด ความต อ เนื่อ งในการ
ทํางาน โดยคณะกรรมการอาจมีชวงระยะเวลาดําเนินงาน ๓-๕ ป
๒) สนับสนุนความคิดเห็นของนายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ ที่ตองพิจารณาให
ภาคสวนตางๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อกอใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาผลักดันการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา
การศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยการศึกษาในลักษณะคลายสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุ ข (สวรส.) เพื่ อ สะท อ นความคิ ด เห็ น ต า งๆจะสามารถทํ า ให ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป
การศึกษาไดดี เปรียบเทียบไดกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพที่มีผลการ
ทํางานดี เปนที่ประจักษ โดยควรมีคณะกรรมการขึ้นมาผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา จํ า นวน ๒ คณะ คณะที่ ๑ ทํ า หน า ที่ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน คณะที่ ๒
ดําเนินงานในลักษณะคลายสวรส. และมีความเห็นวาถาสามารถทําใหสถาบันพัฒนาระบบ
บริหารราชการตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันใหมที่จะเกิดขึ้น สํานักงบประมาณก็คงมี
ความเห็นสอดคลองวาไมตองใชงบประมาณจํานวนมาก ก็จะเปนสวนที่ผลักดันใหการปฏิรูป
การศึกษารอบสองประสบความสําเร็จได
นายเจต ประภามนตรีพงศ มีความเห็นเรื่องการมีสวนรวมของภาคเอกชน และทุก
ภาคสวน ๒ ประการดังนี้
๑) การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ควรมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มีองคประกอบ
ของกรรมการประกอบด ว ยผู แ ทนจากทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมโดยเฉพาะภาคเอกชน เช น
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่พรอมจะใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เปน
ตน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และหากมี
โอกาส จะนําแนวทางการดําเนินงานจากคณะกรรมการสมาคมเอกชนทุกแหงของประเทศไทย
มานําเสนอตอสภาการศึกษา เพื่อใหเห็นการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนการชวยผลักดันการ
ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาอีกสวนหนึ่งดวย
๒) หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการศึกษาเอกชนขณะนี้ คือ สํานักงานสงเสริม
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีความเห็นวาเปนหนวยงานที่มีขนาดเล็ก อาจดูแลรับผิดชอบ
โรงเรียนเอกชนจํานวนมากไดไมทั่วถึง ขณะนี้กําลังดําเนินการปรับแกกฎหมายใหมีฐานะ
เทียบเทากรมแลว

๒๕
นายนุชากร มาศฉมาดล มีความเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่
สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไดตองเกิดจากการมีสวน
รวมของทุกองคกร ไมใชเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเพียงแหงเดียว ขณะนี้มีหลายหนวยงาน
จัดการศึกษานอกระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทหนาที่ใน
การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ เชน รับผิดชอบดูแลเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งเปนรากฐาน
สําคัญของการศึกษา คือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งขณะนี้กระจายอยูทั่วทุกพื้นที่เกือบ ๒๐,๐๐๐
ศูนย และรวมจัดการศึกษานอกระบบในอัตรารอยละ ๗-๘ ของจํานวนนักเรียนในระบบ ดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนองคกรที่ชวยกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาไดเปนอยาง
มาก นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งลาสุดมีการจัดแหลงการเรียนรูใหสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวย หากกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นวาสามารถชวยแบงเบาภาระดานการศึกษาได ก็จะเกิดประโยชนกับประเทศชาติอยาง
เต็มที่ แตปญหาขณะนี้ การทํางานที่ขาดความเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกัน ขณะนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความชัดเจนในแนวทางการดําเนินงาน โดยเฉพาะระบบ
บริ หารจัดการใหมจะต องมีการปรับปรุงและพั ฒนาเรื่องการถายโอนโรงเรียน ซึ่งขณะนี้มี
ปญหาและเปนภาระที่ยากมากของรัฐบาล และมีขอเสนอแนะวา การปฏิรูปการศึกษารอบสอง
ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของเอกสารและโครงสราง เพียงแตควรเปลี่ยนวิธีคิด
ของผูปฏิบัติก็สามารถดําเนินการใหสําเร็จได
ประธาน
ชี้แจงวา กองทุนเทคโนโลยีแหงชาติ (กทช.) จะสามารถสนับสนุนเงิน
งบประมาณใหกระทรวงศึกษาธิการไดตอเมื่อมีพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่ง
ขณะนี้ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีแลว อยูในขั้นตอนของกระบวนการ เมื่อพิจารณาเรียบรอยแลว
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงจะเกิดขึ้นได
ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลใหความสําคัญ ที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนคือโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปอ ยางมี คุ ณภาพ ที่ รัฐบาลจัดสรรใหอ ยางครอบคลุ ม ถึ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งโรงเรียนสังกัดสํานักนายกนายกรัฐมนตรี โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม ยกเวนเฉพาะโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติวา
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป ทุกหนวยงานจะตองปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ
แตปญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้คือ หนวยงานอื่นไมปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ
เชน ฟรี ๕ เรื่อง โดยเฉพาะ ๒ หมวดคือหมวดจัดซื้อชุดนักเรียนกับอุปกรณการเรียน สมุด
ดินสอ ปากกา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการใหเปนเงินสด แตหนวยงานอื่นไมใหเปนเงินสด ซึ่งเปน
ประเด็นปญหาในทางปฏิบัติ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการไดเชิญทุกหนวยงานมาชี้แจงแนวทาง

๒๖
ปฏิบัติแลว แตก็ยังคงมีบางหนวยงานที่ไมปฏิบัติในแนวทางเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ขอความรวมมือวาในปการศึกษาหนา ขอใหปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดวย
ทั้งนี้ ขอมอบหมายใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาปรับแกระเบียบการ
รั บ เงิ น สนั บ สนุ น เพื่ อ การศึ ก ษาจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น ระเบี ย บที่ ไ ม
เอื้ออํานวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนดานการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อเปนการ
สงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
สรุปกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสองในเบื้องตน ดังนี้
๑) วิ สัยทั ศน คือ ให คนไทยทุก คนได เรี ยนรูต ลอดชี วิต อยางมี คุ ณภาพ และ
เขาใจตรงกันวา คนไทย คือ คนไทยทุกคน และการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การเรียนรูทั้ง
ในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึ กษาตามอัธยาศัย ครอบคลุ ม ทุก พื้ น ที่
การศึกษาอยางมีคุณภาพ คือ มีคุณภาพทุกระดับและทุกมิติของการศึกษาทุกระดับหมายถึง
การศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และทุกมิติคือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย โดยมุ งเนน ๓ เรื่ อ ง คือ คุณภาพ
โอกาส และ การมีสวนรวม
คุณภาพ ประกอบดวย ๓ เรื่อ ง ไดแก ๑) คุณภาพของครู ๒) คุณ ภาพของ
แหลงเรียนรู คุณภาพครูมีความชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบาง คุณภาพของแหลงเรียนรู
หมายถึงคุณภาพของสถานศึกษาดวย โดยสถานศึกษาในระบบตองเปนสถานศึกษายุคใหม
ทั้งในเชิงกายภาพ และคุณภาพ และแหลงเรียนรูนอกระบบการศึกษา เชน หองสมุด อุทยาน
ประวัติศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร เปนตน หองสมุดควรเปนหองสมุดที่มีชีวิต และมีระบบ
บริหารจัดการดวยอิเล็กทรอนิกส (e-library) เปนตน และ ๓) คุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่ง
หมายรวมถึ ง การกระจายอํ า นาจ ธรรมาภิ บ าล ทั้ ง หมดนี้ มี เ ป า หมายเพื่ อ มุ ง สู ค นไทยที่ มี
คุณภาพ เพราะคนไทยไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ
โอกาส หมายถึง โอกาสสําหรับคนไทยทุกคน ซึ่งฝายอนุกรรมการฯ ตองไป
ปรับใหครอบคลุมคนไทยทุกประเภท ไดแก คนชายขอบ คนดอยโอกาส คนพิการ เปนตน
การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหสถาบันภาคเอกชน องคกรเอกชน
ครอบครัว ศาสนา ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒) เปาหมาย เนนเปาหมายอะไร และมีกลไกอะไรเพื่อผลักดันการดําเนินงาน
ปฏิ รู ป การศึ ก ษารอบสอง เช น ควรให มี ค ณะกรรมการนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาหรือไม โดยคณะกรรมการในระดับนโยบายควร
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาควรจะมีผูแทน

๒๗
จากทุกกระทรวงรวมเปนกรรมการ ในลักษณะเชนเดียวกับที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการผลั ก ดั น การศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธาน และมีผูแทนจากทุกกระทรวงรวมเปน
กรรมการ
นอกจากนี้ ขณะนี้มีความกาวหนาเรื่องการจัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเรื่องพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเรียบรอยแลว สําหรับในสวนของสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ เพื่อใหเปนสถาบันที่ทํา
หนาที่กําหนดมาตรฐานการผลิตครูและมาตรฐานในการพัฒนาครูตอไป ขณะนี้อยูในระหวาง
รอนํ า เสนอคณะรัฐมนตรี และสถาบัน คุ ณ วุ ฒิ วิช าชี พ อยู ร ะหว า งการหารื อ รว มกั น ระหวา ง
กระทรวงแรงงานกับสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ เห็นวาเพื่อใหสั้นกะทัดรัดและงายตอการจํา ควรเนน
๓ เรื่ อ ง คื อ ๑) คุ ณ ภาพ ๒) โอกาส และ ๓) การมี ส ว นร ว ม เป น การเน น ๓ ใหม ซึ่ ง
รายละเอียดในเอกสารอาจยังไมชัดเจนพอ ๓ ใหมคือแนวทางที่จะทําให ๓ เรื่องเกิดขึ้นได
โดยจะเพิ่มเติมเรื่องแหลงเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงเรียนรูเพื่อคุณภาพผูเรียน รวมทั้ง
แหลงเรียนรูเพื่อคุณภาพครู รวมทั้งสภาพแวดลอมทางการศึกษา รวมถึงระบบบริหารจัดการดวย
สวนกลไกการดําเนินงาน มีความเห็นวากําหนดไวคอนขางชัดเจน อาจจะไป
ปรับเพิ่มเติมตามขอเสนอของที่ประชุม โดยจะพิจารณาถึงกลไกที่มีอยูแลวและกลไกใหมที่จะ
ประสานเขาไป
ประธาน ใหขอเสนอแนะวาการจัดตั้งองคกรใหม ควรจัดตั้งเทาที่จําเปน เพราะบางเรื่อง
มีกลไกการดําเนินงานอยูแลว ดังนั้นจึงมอบหมายคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะ
กิ จ การปฏิ รู ปการศึ กษาในทศวรรษที่ สองไปปรับรายละเอี ยดในเอกสารตามความเห็ นและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
นายประพล วิระพรสวรรค มีความคิดเห็น ดังนี้
๑) ควรให ทุ ก ภาคส ว นเข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษา และควรมี
คณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด เนื่องจากในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา แตปจจุบันใน
ระดับจังหวัดไมมีการการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน ดังนั้นควรมีคณะทํางานเชิงนโยบาย
ที่มีอํานาจพอสมควรในการจัดการระดับจังหวัด เพื่อใหมีแรงขับเคลื่อนเชิงระบบมากขึ้น
๒) ปจ จุบั นเกิดภาวะวิ กฤติเศรษฐกิจ หดตั วมาก โดยมีอั ตราการใชกํ าลั งคน
ลดลง คือใชเพียงรอยละ ๕๗.๘ ปที่แลวมีการใชกําลังคนรอยละ ๗๐ ซึ่งสงผลตอสภาวการณ

๒๘
วางงาน คิดเปนรอยละ ๒.๑ จากประชากรวัยทํางาน ๓๐ กวาลานคน รวมถึงขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายสังคมศาสตร มนุษยศาสตร มากเกินความตองการของตลาด
ถื อ เป น ป ญ หาจากการผลิ ต กํ า ลั ง คนของประเทศที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารงานโดยไม มี ร ะบบ
ฐานขอมูลของการจัดการที่ดีเพียงพอ ดังนั้นควรตองมีระบบสารสนเทศที่บูรณาการสวนที่
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของผลลั พ ธ คื อ ผู เ รี ย น ต อ งมี ฐ านข อ มู ล ผู เ รี ย น ฐานข อ มู ล ครู พร อ มกั น นี้
กระทรวงศึกษาธิการควรมีหองปฏิบัติการการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและการจัดการ โดย
ผานระบบสารสนเทศดวย
ประธาน มอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ ส องดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง เอกสารและแจ ง เวี ย นคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้ขอใหจัดทําเอกสารสรุปเพื่อ
เผยแพรในการสรางความเขาใจตอสาธารณชนดวย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหความเห็นชอบ (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๖๑) ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ โดยใหมี
๑. การจัดตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาโดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น
ประธาน
๑.๒ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยมี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน
๒. การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรงจัดทํา
เอกสารตามที่ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให มี ห น ว ยงานในการผลิ ต และพั ฒ นาครู คณาจารย แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป
ทั้งนี้ใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ปรับเอกสาร (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

๒๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ :
(มัธยมศึกษา)

ความกาวหนาในการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา

กรรมการและเลขานุ ก าร รายงานความก า วหน า ในการจั ด ตั้ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(มั ธ ยมศึ ก ษา) ว า มี ค วามจํ า เป น ต อ งแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งรวม ๓ ฉบั บ ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว และคาดวาจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ สําหรับการเตรียมการดานการบริหาร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
ดําเนินการไปพลางกอน
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
นายวีระ พลอยครบุรี
นายกวิน เสือสกุล
นางโชติกา วรรณบุรี
นางนันทิชา แจมนุราช
ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูตรวจรายงานการประชุม

