รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 3/2547
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2547
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
(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
(นางพรรณี แกนสุวรรณ
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชนฯ 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
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวพวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการฯ มาแทน)
11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นางพรนิภา ลิมปพยอม)
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12. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายนิยม ศรีวิเศษ รองเลขาธิการฯ มาแทน)
13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(นางอุไร พานิชอัตรา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 มาแทน)
14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
(นายบุญยงค เวชมณีศรี รองเลขาธิการฯ มาแทน)
15. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(นายสมนึก พิมลเสถียร รองผูอํานวยการฯ มาแทน)
16. เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ
(นายจักรพรรดิ วะทา)
17. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน)
18. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
กรรมการ
19. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
กรรมการ
20. นายมานะ
สุดสงวน
กรรมการ
21. นายนุชากร
มาศฉมาดล
กรรมการ
22. นายธนา
เบญจาทิกุล
กรรมการ
23. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
กรรมการ
24. นายวินัย
สะมะอุน
กรรมการ
25. นายพงษ
ตนานนท
กรรมการ
26. พระราชครูวามเทพมุนี
กรรมการ
27. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
กรรมการ
28. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
กรรมการ
29. รองศาสตราจารยชนะ
กสิภาร
กรรมการ
30. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
กรรมการ
31. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
กรรมการ
32. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
กรรมการ
33. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
กรรมการ
34. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
กรรมการ
35. ภราดา วิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
กรรมการ
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36. นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
กรรมการ
37. ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์
กรรมการ
38. รองศาสตราจารยวิริยะ
นามศิริพงศพันธุ
กรรมการ
39. นายพิสิษฐ
ณ พัทลุง
กรรมการ
40. นายสุทธินันท
ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการ
41. นายมานิจ
สุขสมจิตร
กรรมการ
42. นายกฤษณพงศ
กีรติกร
กรรมการ
43. นายอมเรศ
ศิลาออน
กรรมการ
44. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
กรรมการ
45. นางจรวยพร
ธรณินทร
กรรมการ
46. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
(ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก วรเดช จันทรศร)
47. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
(นางสิริพร บุญญานันต)
กรรมการที่ไมมาประชุม
1. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
2. นายประเวศ
พุมพวง
3. ผูชวยศาสตราจารยเลขา
ปยะอัจฉริยะ
4. ศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน
5. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
6. นายพิสิฐ
เจริญวงศ
7. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
8. ศาสตราจารยยงยุทธ
ยุทธวงศ
9. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
10. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
11. นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
12. ศาสตราจารยชัยอนันต
สมุทวณิช
13. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายสุนัย
จุลพงศธร
2. นายกวาง
รอบคอบ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการผูชวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. นางชมนาด
หิรัญเมฆวนิช
คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นางสาวสายใจ คีตสิน
คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทํางานผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
5. นายนิวัช
บวรบุญ
6. ศาสตราจารย ชอง หลุยส อารมองด อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
7. ศาสตราจารย วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย คณบดีคณะวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
8. นางวรรณภา
เปลี่ยนศรี
เจาหนาที่ผูประสานงานรัฐบาลไทย
ประจําสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
9. นายกุลธร
เลิศสุริยะกุล
ผูอํานวยการการศึกษานอกโรงเรียน
ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
10. นายเปรมประชา ศุภสมุทร
11. นายประชา
รัตวร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว.
สป.ศธ.
12. นายเจตนา
แดงอินทวัฒน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. สป.ศธ.
13. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
นักประชาสัมพันธ 8 สํานักงานรัฐมนตรี ศธ.

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

โพธิ์พฤกษาวงศ
ปุณเกษม
สุวรรณรุจิ
กิตติวิบูลย
วงษสมาน

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
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11. นางมัณฑนา
12. นางอรุณี
13. นางสาววรัยพร
14. นางทิพยสุดา
15. นางอัมพร
16. นางเพ็ญพรรณ
17. นางเรืองรัตน
18. นายสมศักดิ์
19. นางสาวลลิตา

ศรีขจรวุฒิศักดิ์
สถานุพงษ
แสงนภาบวร
สุเมธเสนีย
พงษกังสนานันท
จิตตะเสนีย
วงศปราโมทย
ดลประสิทธิ์
ยุวนากร

นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
นักวิชาการศึกษา 8
นักวิชาการศึกษา 8 ว.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม แลวที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) แจงใหที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง ดังนี้
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และ วันที่ 4 พฤษภาคม 2547
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เปนกรรมการโดยตําแหนงในสภาการศึกษา รวม 4 ทาน
คือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางพรนิภา
ลิมปพยอม ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองศาสตราจารย
ภาวิช ทองโรจน ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ศาสตราจารย
รอยตํารวจเอก วรเดช จันทรศร ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาการศึกษา
2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการสภาการศึกษา
ไดลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 5 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการ
ดานนโยบายและแผนการศึกษา คณะอนุกรรมการดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คณะอนุกรรมการดานการกระจายอํานาจและทรัพยากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการดาน
กฎหมายการศึกษา และคณะอนุกรรมการดานวิจัย ติดตาม และประเมินผล ตามคําสั่ง
สภาการศึกษาเลขที่ 1/2547 ตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2547
3) ตามที่คณะกรรมการสภาการศึกษา ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะในการ
ปรับแกพรอมทั้งมีมติเห็นชอบใหนําเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเรื่องกฎกระทรวง
วาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชน องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน
พ.ศ. .... เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานั้น ฝายเลขานุการไดปรับแกและนําทั้ง 2 เรื่อง
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2547
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) แจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายเลขานุการ
ไดจัดสงรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2547ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรอง และฝายเลขานุการ
ไดปรับแกไขตามความเห็นของกรรมการเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ :
3.1 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (นางนงราม
เศรษฐพานิช) นําเสนอมติคณะรัฐมนตรีเรื่องยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา โดย
สรุป ดังนี้
1. ความเปนมาการจัดทํายุทธศาสตร
1.1 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) เปนประธาน เพื่อทําหนาที่กําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตรการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
1.2 คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึก ษา ไดแตง ตั้ง คณะทํา งาน
ยุทธศาสตร 9 คณะ โดยหนึ่งในคณะทํางาน คือ คณะทํางานดานทรัพยากรและการลงทุน ซึ่ง
มีศาสตราจารย เมธี ครองแกว เปนประธาน ไดทําการศึกษาและจัดทําขอเสนอปฏิรูปการเงิน
อุดมศึกษา โดยเสนอผลการศึกษาและขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันรายไดในอนาคต (กรอ.) (Income Contingent Loan : ICL) ตอ
รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง)
1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) ไดนําเรื่องดังกลาวเสนอ
ตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งไดใหความเห็นชอบ พรอมทั้งใหศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) จึงไดแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ โดยมี
ศาสตราจารย (พิเศษ) สมชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน ทําการศึกษาและจัดทําขอเสนอระบบการ
บริหารการเงินอุดมศึกษาแนวใหมที่อาศัยกลไกทางการเงินเปนเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพ
การจั ดการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา และรองนายกรั ฐมนตรี (นายจาตุ รนต ฉายแสง) ได นํ า
คณะทํางานและหนวยงานที่เกี่ยวของเขาพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบขอเสนอดังกลาวกอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547
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2. สาระสําคัญของขอเสนอนโยบายการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
2.1 หลักการ ประกอบดวยการปรับ 3 ระบบใหญ ดังนี้
2.1.1 ปรับระบบการเงิน โดยปรับระบบการเงินจากการสนองทุน
ผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (supply side financing) เปนการสนองทุนผานดานอุปสงค
หรือตัวผูเรียน (demand side financing) ใหมากขึ้น โดยใชระบบกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับ
รายไดในอนาคตเปนกลไกในการดําเนินงาน โดยระบบใหมนี้จะใหเงินกูยืมสําหรับผูเรียน
ระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงคจะขอกูทุกคน ตามอัตราคาใชจายมาตรฐาน และมีทุนให
เปลาสําหรับผูเรียนยากจนแตเรียนดี นอกจากนี้การใชระบบดังกลาวตองใหผูเรียนมีภาระ
คาใชจายเพิ่มขึ้น ในขณะที่รัฐยังคงรับภาระคาใชจายไมนอยกวาเดิม ซึ่งคาใชจายสวนที่ลดลง
รัฐจะนําไปใชในรูปของการจัดสรรใหสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ และใหเปนทุน
สําหรับผูเรียนที่ยากจน
2.1.2 ปรับการบริหาร โดยรัฐปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูจัดการ
ศึ กษา เป น หลั ก มาเน น เรื่ อ งการสนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลและกํ า หนดนโยบายเป น หลั ก ใน
ขณะเดียวกันใหปฏิบัติตอสถานศึกษาเอกชนใหเทาเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ และดําเนินการ
ใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.1.3 ปรับประสิทธิภาพของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
โดยยุติการใหกูแกผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แตเปลี่ยนมาเปนการใหทุนใหเปลาแทน
สําหรับเงินกูจะใหแกผูเรียนเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ตั้งแตอนุปริญญาถึงปริญญาตรี ซึ่งรวม
อาชีวศึกษาระดับ ปวส. ดวย โดยใหสํานักงานกองทุนฯรับผิดชอบการบริหารกองทุนเงินกูยืม
และกองทุนใหเปลาสําหรับผูเรียนที่ยากจน ในสวนของการชําระหนี้ใหกรมสรรพากรเปน
ผูดําเนินการจัดเก็บรับชําระหนี้ ทํานองเดียวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2.2 แนวทางการดําเนินงาน
2.2.1 ใหเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการชําระหนี้ในปการศึกษา 2547
และเริ่มใชระบบกูยืมแบบใหม ในปการศึกษา 2548
2.2.2 ใหกระทรวงการคลังยกเวนภาษีโรงเรือน สําหรับสถาบันการศึกษา
เอกชน
2.2.3 ใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขกฎระเบียบ
ตางๆ เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ
2.2.4 ใหนําระบบบัตรประชาชนอิเล็คทรอนิคส (smart card) มาใช
ในการบริหารจัดการกองทุน
2.2.5 ใหมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเปนระยะๆ โดยมีชวงเปลี่ยน
ผานที่เหมาะสม
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3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547
3.1 เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา โดยเห็นชอบ
ให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ า นวยการปฏิ รู ป ระบบการเงิ น เพื่ อ การอุ ด มศึ ก ษาตามที่ เ สนอ
(รายละเอียดในเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.1)
3.2 อนุมัติใหใชงบกลาง ในการดําเนินงานตามความจําเปนโดยประสาน
กับสํานักงบประมาณตอไป
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดนําเรื่องยุทธศาสตรการปฏิรูป
การเงินอุดมศึกษาตามรายละเอียดขางตนเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
หลังจากการนําเสนอ ประธาน อนุญาตใหผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึ ก ษา (นายประชา ศุ ภ สมุ ท ร) สรุ ป สถานภาพป จ จุ บั น และแนวทางการดํ า เนิ น งาน
เกี่ยวกับกองทุนดังกลาว เพื่อใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษารูปแบบปจจุบัน มีการดําเนินงานมาตั้งแตป
2539 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเงินกูยืมสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวมประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) และปริญญาตรี เงินทั้งหมดที่อยูใน
ระบบการใหกูยืมเปนเงินงบประมาณแผนดินทั้งสิ้น 185,000 ลานบาท ขณะนี้มีผูกูอยูใน
ระบบกองทุน 2,300,000 คน โดยผูกูรอยละ 70 สามารถคืนเงินกูได สวนที่เหลืออยูใน
เกณฑผอนผัน คือยังไมมีงานทําหรือรายไดยังไมถึง 4,600 บาทตอเดือน และมีหนี้สูญ
ประมาณรอยละ 6
เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ทําใหแนวทางการจัด
การเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา จะเปลี่ยนไปตามหลักการที่ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
สกศ. (นางนงราม เศรษฐพานิช) นําเสนอแลวขางตน
หลักการสําคัญที่เปลี่ยนอยางชัดเจน คือ 1) กองทุนใหมนี้ไมมีดอกเบี้ย
แตปรับคาเงินตนดวยดัชนีราคาผูบริโภค ในขณะที่กองทุนปจจุบันคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1
2) กองทุนปจจุบันมีระยะเวลาชําระที่แนนอน คือหลังสําเร็จการศึกษาแลว 2 ป ตองเริ่มชําระ
จนครบ 15 ป แตกองทุนใหมไมมีกําหนดชําระที่แนนอน การชําระหนี้มีขอกําหนดในการชําระ
เหมือนกับการชําระภาษีรายไดสวนบุคคลและใหชําระกับกรมสรรพากร คือมีการกําหนด
เกณฑรายไดขั้นต่ําที่จะตองเสียภาษี สําหรับผูที่ไมอยูในระบบภาษีอาจมีการติดตามการชําระ
แบบเอกชน
นอกจากนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชแนวทางการใหกูยืมแบบ
ใหมในปการศึกษา 2548 (พฤษภาคม 2548) ขณะนี้มีปญหาอยูที่การแกไขกฎหมาย ซึ่ง
อยูระหวางการดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการที่มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนประธาน
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หลังจากผูจัดการกองทุนฯ นําเสนอสถานภาพการจัดการกองทุนเรียบรอยแลว
ประธานจึงสรุปวา ขณะนี้มีเรื่องที่จะตองดําเนินการกอนการใชแนวทางใหมในปการศึกษา 2548
3 เรื่องหลัก คือ การแกไขกฎหมาย การเตรียมการจัดทําบัตรประชาชนอิเล็คทรอนิคส (smart card)
และกระบวนการจัดการของสํานักงานกองทุนฯ เพื่อใหใชระบบใหมไดทันเวลาที่กาํ หนด
ที่ประชุมใหความสนใจแสดงความคิดเห็นและซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
นายอมเรศ ศิลาออน มีความเห็นวา แนวทางการใหกูยืมแบบใหมที่เนนให
เงินกูเฉพาะผูเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งรวมถึงประเภทอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ในขณะที่
ผูเรียนระดับ ปวช. ไมไดรับเงินกู จะทําใหผูเรียนระดับ ปวช. ขาดโอกาสทางการศึกษา และ
เปนการสนับสนุนใหผูที่สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ซึ่งเปนกําลังแรงงานฝมือระดับกลาง
และเปนกลุมที่มีความสามารถในการคืนเงินกูยืมไดเร็ว เนื่องจากสามารถทํางานไดทันทีหลัง
สําเร็จการศึก ษา สนใจเขาศึ กษาต อ ระดับ ปวส. มากกวา การออกไปทํ างานซึ่ งอาจทํ าให
ประเทศมีปญหาการผลิตกําลังคนระดับกลางเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
จากขอมูลกําลังแรงงานปจจุบัน มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษารอยละ 10
ระดับอาชีวศึกษารอยละ 10 และมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป ประมาณรอยละ 62 สวนที่
เหลือเปนกลุมที่อาจถือไดวาไมไดรับการศึกษา ซึ่งจากตัวเลขดังกลาว จะเห็นไดวา แรงงาน
รอยละ 60 ซึ่งเปนกําลังแรงงานสําคัญในตลาดแรงงานยังถือวาเปนแรงงานที่ยังขาดความรู
และไมมีความสามารถในการแขงขันระดับประเทศได
ประเด็นนี้ผูจัดการกองทุนฯ ชี้แจงวา แนวปฏิบัติของกองทุนปจจุบันนี้ผูเรียน
ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เฉพาะผูที่อยูในเกณฑยากจนเทานั้น จึงจะมีสิทธิในการกูย มื ได
ไมใชผูเรียนอาชีวศึกษาทั้งหมด และคาใชจายที่ใหกูไดมี 3 สวน คือ 1) คาเลาเรียน 2)
คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา และ 3) คาใชจายประจําเดือน สําหรับกองทุนแบบใหม ผูเรียน
กลุมนี้จะไดรับทุนแบบใหเปลา ซึ่งขณะนี้ตัวเลขผูเรียนยากจนรวมทุกระดับการศึกษาที่ขอกู
เงินมีประมาณ 120,000 คน
ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมวา เรื่องนี้มีการอภิปรายกันอยางกวางขวางในการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งประธาน ไดเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีตรงกับที่นายอมเรศ ศิลาออน
ตั้งขอสังเกตไวขางตน คือการใชแนวทางการกูยืมแบบใหมโดยใหเงินกูเฉพาะผูเรียนระดับอุดมศึกษา
นั้น จะทําใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาขาดโอกาสในการกูยืม
อยางไรก็ตาม หลักการและแนวทางของเงินกูแบบใหม จะทําใหผูเรียนทุกคน
สามารถขอกูเงินเพื่อเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได โดยนําเงินในอนาคตของผูเรียนมาใชจาย
ในปจจุบัน สําหรับระดับมัธยมศึกษา คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปนกองทุนใหเปลา สําหรับผูเรียน
ที่ยากจนและมีความประสงคจะขอรับทุน ซึ่งเกณฑการพิจารณาตองมีการดําเนินการตอไป
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ประธาน สรุปวา หากจะเริ่มใชระบบกูยืมแบบใหม ในปการศึกษา 2548 สิ่งที่
ตองเรงดําเนินการ คือ การทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของทุกคนใหชัดเจน และเนื่องจาก
เรื่องนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญ หากมีความกาวหนาในการดําเนินงาน ขอใหมีการนําเสนอ
ตอที่ประชุมกรรมการสภาการศึกษาเปนระยะ
นอกจากประเด็นที่กลาวขางตน ที่ปรึกษาดานตางประเทศ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (นางดวงทิพย สุรินทาธิป) ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแนว
ทางการนําบัตรประชาชนอิเล็คทรอนิคส มาใชเพื่อประโยชนในการจัดเก็บหนี้เงินกูทั้งผูที่อยู
ในระบบและนอกระบบภาษี เนื่องจากการจัดทํ าบั ตรประจําตัวเปนภารกิจของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯดวย
ประธาน ชี้แจงวา การนําบัตรประชาชนอิเล็คทรอนิคสมาใช เปนการดําเนินการ
เนื่องจากกองทุนกําหนดใหกรมสรรพากรเปนผูรับชําระหนี้ ดังนั้น เมื่อใหทุนกูยืมไปแลว
การชําระคืนจึงตองสอดคลองกับกระบวนการของกรมสรรพากร คือเมื่อมีรายไดถึงเกณฑขั้น
ต่ําของแตละอาชีพแลว ตองชําระหนี้ตามที่กําหนดไว ดังนั้นผูที่ขอกูเงินในระบบใหมทุกคน
จึงตองมีบัตรประจําตัวไวเพื่อการดําเนินการดังกลาว สําหรับเกณฑรายไดขั้นต่ํา ขณะนี้ยัง
อยูระหวางการพิจารณา
มติ
สภาการศึกษารับทราบมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
และขอใหนํามารายงานความกาวหนาตอสภาการศึกษาเปนระยะ
3.2 มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) นําเสนอโดยสรุป ดังนี้ เมื่อวันที่ 18
สิงหาคม 2546 สภาการศึกษาไดรับทราบขอเสนอของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับแนว
ทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเสนอเปน 2 แนวทาง
คือ 1) อุดหนุนผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (3 ป) ถึงมัธยมศึกษาตอนตน
(รวม 12 ป ) ส ว นระดั บมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายอุ ด หนุ น เฉพาะกลุม ที่ ย ากจน (ประมาณ
50%) และแนวทาง 2) อุ ด หนุ น ผู เ รี ย นทุ ก คนตั้ ง แต ก อ นประถมศึ ก ษา (2 ป ) ถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม 14 ป) ที่ประชุมในครั้งนั้นมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา หากรัฐบาลไม
มีปญหาเรื่องงบประมาณ ควรใหการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่ 2
สําหรับขอเสนอดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดรับเรื่องนี้ไปพิจารณาปรับปรุง
และนําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ ดังตอไปนี้
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1) เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกนักเรียน นักศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล 2 ป) จนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพทุกคน รวม 14 ป อยางตอเนื่อง โดยใหเริ่มตั้งแตป
การศึกษา 2547 ตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2) เห็นชอบใหโรงเรียนเอกชนที่รับการอุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ป และในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล 2 ป) สามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นได
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
3) อนุมัติงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมใหกับกระทรวงศึกษาธิการ
เปนจํานวน 2,116.378 ลานบาท
4) ใหกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศในภาพรวมทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหมีคุณภาพทัดเทียมกัน สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
และการอุดหนุนแกเอกชนอยางเหมาะสม
5) เห็นชอบในขอบเขตของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 คือตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6
หลังจากการนําเสนอ กรรมการไดรวมอภิปรายดังนี้
นายพงษ ตนานนท ใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคาธรรมเนียมอื่นวา เมื่อปการศึกษา
2546 มีการกําหนดใหโรงเรียนเอกชนระบุคาธรรมเนียมอื่นในใบอนุญาต โดยกําหนดให
ระบุเปนคาใชจายตอคนตอป เชน คาเครื่องปรับอากาศ คาเรียนภาษาตางประเทศ แตไมมี
การกําหนดรายละเอียด สําหรับปการศึกษานี้ยังไมมีการกําหนดออกมาเปนทางการ
ประธาน ชี้ แ จงในเรื่ อ งนี้ ว า การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนบางแห ง มี
ประสิทธิภาพคอนขางสูง ผูปกครองจึงยอมรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นได หลังจากที่
มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้แลว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จึงประกาศใหโรงเรียนเอกชนสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว รวมทั้งเงินบริจาคได
แตตองมีการระบุประเภทใหชัดเจน และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงเรียน
และผูปกครอง ทั้งนี้ ไดมีการระบุไวในประกาศแลววา จะตองนําเงินคาธรรมเนียมที่ไดรับ
ทั้งหมดไปใชในการพัฒนาการศึกษา สําหรับเรื่องการรองเรียนเกี่ยวกับผูที่พยายามหลบเลี่ยง
ระเบียบปฏิบัติ ประธาน ไดมีการปรึกษาหารือกับ สพฐ. เปนระยะๆ เพื่อกํากับดูแลอยาง
ใกลชิด อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2547 นี้ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐานบนฐานของความเปนจริง และเหมาะสมเทาที่จะทําได และเปดโอกาสให
เอกชนเก็บคาใชจายบางสวนเพิ่มเติมได
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นายมานะ สุดสงวน มีขอสังเกต 2 ประเด็น คือ
1) การกําหนดจัดสรรเงินอุดหนุนตามจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน จะมี
ปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจาก หลังจากวันที่ 10 มิถุนายน 2547 จะมีการยายนักเรียนขาม
เขต และจังหวัดเปนจํานวนมาก ถาหากรัฐไมมีการจัดสรรงบประมาณใหเพิ่มเติม โรงเรียน
จะตองรับภาระคาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้น
2) การอุดหนุนปจจุบัน ไมไดรวมจํานวนนักเรียนตางชาติที่เขามาเรียน เชน ใน
โรงเรียนที่อยูตามชายแดน เนื่องจากเปนเด็กที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ดังนั้น จึงยังเปน
ปญหาในทางปฏิบัติอีกประการหนึ่ง
ประธาน ชี้แจงในเรื่องนี้วา การยายเด็กออกจากพื้นที่เปนเรื่องปกติ แตจะตองมี
วิธีการตรวจสอบจํานวนเด็กใหตรงตามความเปนจริง ปจจุบันมีนักเรียนที่เขาอยูในโครงการ
อุดหนุนประมาณ 11.9 ลานคน ซึ่งเปนจํานวนที่ไดมีการจัดทําขอมูลเบื้องตนไวในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) แลว และระบบนี้มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยทุกเดือน
ขอมูลเหลานี้จะคอนขางใกลเคียงกับความเปนจริง เมื่อถึงตนปงบประมาณอาจจะมีการจัดสรรให
ไปตามขอมูลเหลานั้นกอน กรณีที่นักเรียนยายออกจากโรงเรียนแลวควรเรียกคืนเงินอุดหนุน
หรือไมนั้น ประธาน เห็นวาควรหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดสรรมากกวาการเรียกคืน สวน
รายละเอียดในการปฏิบัติอาจจะตองมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
สําหรับเรื่องเด็กตางชาติที่เขามาเรียนในโรงเรียนตามชายแดนนั้น เมื่อมีการจัดทํา
ทะเบียนขอมูลนักเรียนคอนขางชัดเจนแลว พบวา เด็กไทยมีจํานวนลดลงประมาณสี่แสนคน
ซึ่งหมายถึงจํานวนนี้เปนเด็กตางชาติที่ประเทศไทยใหการดูแลอยู หากกระทรวงศึกษาธิการ
ไมไดจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให เด็กกลุมนี้ตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นหรือ
อาจจะตองหาวิธีอื่นในการจัดการ เนื่องจากในเบื้องตนตองใหการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับเด็กไทยกอน ปญหาเรื่องจํานวนเด็กกลุมนี้ในโรงเรียนเปนเรื่องสําคัญ จําเปนตองมี
ขอมูลชัดเจน เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
นายวินัย สะมะอุน ตั้งขอสังเกตวา การใหการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแก
ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล 2 ป) จะรวมถึงศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียนในวัด
3,874 ศูนย และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด 460 ศูนยหรือไม เนื่องจากปจจุบัน
ศูนยเหลานั้นไดรับเงินสนับสนุนจากทองถิ่นและหนวยงานตางๆ อยูแลว เชน กทม. กรมศาสนา
เปนตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางพรนิภา ลิมปพยอม) ชี้แจง
ในเรื่องนี้วา รัฐจะใหการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับกอนประถมศึกษา 2 ป และใช
หลักเกณฑเดียวกันทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
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ประธาน มีความเห็นเพิ่มเติมวา ปจจุบันยังไมไดมีการจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับ
เด็กกอนประถมศึกษากลุมที่อยูในศูนยเหลานี้ เนื่องจากเปนกลุมที่ไมเขาอยูในหลักเกณฑที่
กําหนด และขณะนี้มีหนวยงานดูแลอยูแลว อยางไรก็ตามหากในอนาคตมีเด็กกลุมอื่นที่รัฐยัง
ดูแลไมทั่วถึง ก็จะมีการพิจารณาดําเนินการตอไป
มติ
สภาการศึกษารับทราบมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา : แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ระยะที่ 8
(ปงบประมาณ 2548-2552)
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) รายงานวาเรื่องนี้เปนเรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุม ครั้งที่ 2/2547 (31มีนาคม 2547) ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการ
ในการสนับสนุนและมีขอเสนอแนะ ขอสังเกตหลายประการ ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาเปน
อยางรอบคอบยิ่งขึ้นและคํานึงถึงประโยชนตอประเทศไทยเปนหลัก ประธานจึงมอบหมายให
คณะทํา งาน ซึ่ง ประกอบดว ย ศาสตราจารยย งยุท ธ ยุท ธวงศ ศาสตราจารยเ กรีย งศัก ดิ์
เจริญวงศศักดิ์ และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสิริพร บุญญานันต) นําขอเสนอแนะ
และขอสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงเอกสารใหสมบูรณยิ่งขึ้น และนํามาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสุทธศรี วงษสมาน)
สรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางาน เสนอตอที่ประชุม ดังนี้
1. ประเด็นเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย พบวา
ปงบประมาณ 2547 รายไดของสถาบันฯ ในป 2547 ประมาณ 1,263 ลานบาท สวนใหญ
ไดจากคาเลาเรียน รองลงมาเปนรายไดจากการรับทํารายงานวิจัย การรับเงินชวยเหลือเปน
งบดําเนินการและการบริการฝกอบรมตาง ๆ ตามลําดับ สําหรับรายไดจากรัฐบาลไทยเปนเงิน
125.4 ลานบาท หรือรอยละ 10 ของรายไดทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนการสนับสนุนในรูปของ
ทุนการศึกษา
สําหรับคาใชจายในปงบประมาณ 2547 ประมาณ 1,241 ลานบาท สวนใหญ
เปนคาใชจายเงินเดือนของพนักงานและคาใชจายดานการบริหารจัดการของสถาบันฯ
2. ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ จากการศึกษาพบวาสถาบันฯ เปนสถาบันที่
ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งชวยเสริมสรางภาพลักษณของประเทศไทยในระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้ ยังเปนสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่งเปนสาขาที่ประเทศไทยตองการและเปนบัณฑิตชาวไทย รอยละ 26 ของบัณฑิตทั้งหมด ใน
จํานวนนี้รอยละ 38 ไดเขารับราชการในหนวยงานราชการตาง ๆ ในประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยแลวนาจะคุมคา
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ประโยชนดานการวิจัยและพัฒนาฯ สถาบันฯ มีโครงการวิจัยรวมกับสถาบันอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้นหลายโครงการ รวมทั้งมีการจางคณาจารย และพนักงานสายสนับสนุนคนไทย ซึ่งถือ
เปนการเปดโอกาสในการทํางานใหกับคนไทยไดจํานวนไมนอย
นอกจากนี้ แตละป สถาบันฯ มีสวนในการนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไทย
ไดจํานวนหนึ่ง เฉลี่ยปละ 767 ลานบาท
3. งบประมาณที่ เ สนอขอในช ว งแผนฯ 8 จํ า นวน 724.042 ล า นบาท เมื่ อ
วิเคราะหเทียบกับแผนฯ 7 แลว พบวา เพิ่ มขึ้นรอยละ 20.40 โดยเพิ่มในแผนการผลิ ต
บัณฑิตรอ ยละ 45.6 ทําใหมีผูไ ดรับทุนในชวงแผนฯ 8 จํ านวน 1,350 คน ในแผนงาน
บริหารในเรื่องการสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นรอยละ 89.4 สําหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานลดลงรอยละ 65 เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกเงินชดเชยภาษีเงินไดแกพนักงานสถาบันฯ
ตั้งแตป 2544
จากการวิ เ คราะห ง บประมาณที่ เ สนอมา พบว า ร อ ยละ 80 เป น การจั ด สรร
ทุนการศึกษา ซึ่งในจํานวนนี้กวารอยละ 90 ใหกับนักศึกษาคนไทย สวนที่เหลือเปนการ
สนับสนุนงานวิจัยของสถาบันฯ ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอประเทศไทยคอนขางมากเมื่อเทียบ
กับงบประมาณที่ไทยใหการสนับสนุน
4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล พบวา สถาบันฯ ยังไมมีการประเมินผล
ในภาพรวม ยกเวนการประเมินผลในรายโครงการบางโครงการ
5. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสถาบันฯ ในอนาคต มีดังนี้
5.1 ควรมีการประเมินผลในภาพรวม โดยเฉพาะการประเมินผลการพัฒนา
เมื่อสิ้นสุดแผนแตละแผนกอนที่จะเสนอของบประมาณในชวงแผนตอไป รวมทั้งการประเมินผล
โครงการตาง ๆ
5.2 ควรพัฒนาบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยใหมากขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัยในประเด็นที่เปนวาระแหงชาติ และสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ
5.3 ควรรวมมือเปนเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งของรัฐและเอกชน
5.4 ควรพัฒนาบทบาทในเชิงรุก และหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง
ใหมากขึ้น
5.5 ควรใหห นว ยงานที่มีบ ทบาทในเรื่อ งของการประเมิน คุณ ภาพ ไดแ ก
สํานักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไดเขามาประเมินประสิทธิภาพเรื่องของ
การบริหารจัดการและคุณภาพการเรียนการสอนดวย
จากผลการศึกษาขางตน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณา ดังนี้
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1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามแผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาล
ไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียระยะที่ 8 ปงบประมาณ 2548 -2552 เปนจํานวน
724.042 ลานบาท โดยใหสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย นําขอเสนอแนะของสภาการศึกษา
ไปพิจารณาดําเนินการ และรายงานใหสภาการศึกษาทราบเปนระยะ ๆ
2. เห็นควรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนหนวยงานที่จะประสาน
กับสถาบันฯ ตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปนตนไป เนื่องจากขณะนี้สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดปรับเปลี่ยนบทบาทจากการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ขอใหคํานึงถึง
บทบาทการเปนสถาบันนานาชาติระดับภูมิภาคของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ดวย
3. ขอใหนําทั้งขอ 1 และขอ 2 เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นตอไป
การพิจารณา
ประธาน ขอใหผูแทนคณะทํางานที่ไดรับมอบหมายนําเสนอรายละเอียดจากการ
ประชุมของคณะทํางานเพิ่มเติม ซึ่งศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดขอเสนอ
ความเห็นที่เปนประเด็นเพิ่มเติมจากที่ไดนําเสนอแลวขางตน โดยสรุปดังนี้
1. เพื่อใหงานวิจัยของนักศึกษาเปนประโยชนกับประเทศไทยมากที่สุด โดยเฉพาะ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันฯ ควรพิจารณาหัวขอวิจัยที่สอดคลองกับแผนของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงแผนระดับชาติอื่น ๆ ทั้งนี้ สถาบันฯ อาจกําหนด
เปนเงื่อนไขสําคัญในการขอรับทุน โดยใหนักศึกษาเสนอหัวขอวิจัยที่เปนทิศทางที่สอดคลอง
กับแผนและทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. สถาบันฯ ควรเสนอแผนการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยไทย โดยเฉพาะความ
ชวยเหลือของสถาบันฯ เพื่อสรางความเขมแข็งใหมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
จะเปนการสรางชองทางความรวมมือที่มีแผนชัดเจนและมีการปฏิบัติตามแผนอยางแทจริง
ประเด็นนี้ ควรถือเปนเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ในชวงแผนตอไป
3. สถาบันฯ ควรมีแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่น นอกเหนือ
จากภาครัฐ เชนภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อมาชวยสนับสนุนการวิจัยของ
สถาบันฯ ซึ่งเปนแนวทางที่เปนประโยชนตอสถาบันฯ ในระยะยาว
ทั้ ง นี้ อาจกํ า หนดเป น เงื่ อ นไขให ส ถาบั น ฯ ต อ งหาทุ น สนั บ สนุ น จากแหล ง อื่ น
นอกเหนื อ จากรั ฐ ในสั ด ส ว นเดี ย วกั น กั บ การได รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลไทย โดยมี
เปาหมายและทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ
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4. สถาบันฯ ควรมีแผนระยะยาวในการพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น และควรแสดง
แผนดังกลาวประกอบกับการของบประมาณสนับสนุนทุกครั้ง
5. ควรมีเกณฑการพิจารณาสําหรับการที่จะใหการสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน
เชน พิจารณาจากประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ เปนตน
6. การที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหสถาบันฯ ในรูปแบบของทุนเลาเรียน
อาจไมสอดคลองกับความจริงที่วาการศึกษาระดับสูง จะใหอัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสูงกวา
ใหกับสังคม ดังนั้น ผูเรียนควรมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษามากขึ้น ซึ่งอาจทําได
2 วิธี คือ ใหผูเรียนจายคาเลาเรียนเอง หรือ สถาบันฯ ใหทุนกูยืม โดยกําหนดใหใชคืนเมื่อจบ
การศึกษา และทุนกูยืมดังกลาวอาจนํามาจากงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ได
7. สถาบันฯ ควรมีการประเมินผลประสิทธิภาพการใชงบประมาณเมื่อสิ้นสุดการ
ดําเนินงานในแตละแผน โดยประมาณการของบประมาณใหสอดคลองกับผลการประเมิน
และการแสดงผลการประเมิน ควรเปนเงื่อนไขในการพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณใน
แผนตอไป
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ ในฐานะกรรมการสถาบันฯ และทําหนาที่ประธานใน
ดานการระดมทุนสมทบจากภาคเอกชน ของสถาบันฯ มีความเห็นวาขอเสนอของ ศาสตราจารย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีประเด็นที่สําคัญ และชี้แจงวาขณะนี้ สถาบันฯ มีความพรอมที่
จะดํ า เนิ น การได ห ลายเรื่ อ งตามข อ เสนอข า งต น เช น การจั ด ทํ า แผนการทํ า งานร ว มกั บ
มหาวิทยาลัยไทยและองคกรอื่นที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเรื่องการทําวิจัยรวมกัน และการหาทุน
สนับสนุน จากภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้กําลังประสานอยูกับบริษัทโตโยตา
นอกจากนี้ ยังชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาการหาแหลงทุนสนับสนุนจากตางประเทศ
ขณะนี้คอนขางยากขึ้น เพราะสวนใหญแหลงทุนจะใหความสนใจกับประเทศทางทวีปแอฟริกา
และยุโรปตะวันออกมากกวาทวีปเอเซีย ซึ่งปญหาแหลงทุนเปนปญหาขององคกรในเอเซียเกือบ
ทุกองคกร สําหรับเรื่องการประเมินผลเห็นดวยกับศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
วาตองมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator) รวมถึงการใหเงินกูยืม
สําหรับนักศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่สถาบันฯ ควรตองดําเนินการ
ประธาน มีความเห็นวาประเด็นที่ ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ เสนอ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญและเปนสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ไมเฉพาะสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเซีย ควรนําไปพิจารณาดําเนินการ แตเนื่องจากหลักการในการจัดตั้งสถาบันฯ เปนการ
จัดตั้งโดยการที่รัฐบาลแตละประเทศใหการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบของการใหทุน
นักศึกษา ดังนั้น ขอเสนอแนะจากที่ประชุมวันนี้จึงนับเปนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการ
บริหารจัดการของสถาบันฯ ซึ่งในบางเรื่องสถาบันฯอาจมีความจําเปนตองคงหลักการและ
แนวคิ ด การดํ า เนิ น งานเดิ ม ในขณะเดี ย วกั น อาจมี ก ารดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะหรื อ
แนวคิดใหมบางตามความเหมาะสม
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นอกจากนี้ ประธาน ยังเห็นดวยกับแนวคิดเรื่องแผนความรวมมือระหวางสถาบันฯ
กับมหาวิทยาลัยไทย เนื่องจากความรวมมือดังกลาวจะเปนประโยชนกับการพัฒนาประเทศ
ทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิต ในขณะเดียวกันตนทุนการดําเนินการลดลง
จากนั้ น ประธาน เป ด โอกาสให ผู แ ทนสถาบั น ฯ นํ า เสนอการดํ า เนิ น งานของ
สถาบันฯ ซึ่ง ศาสตราจารยวรศักดิ์ กนกนุกูลชัย ผูแทนคณาจารยไทยของสถาบันฯ ชี้แจง
เพิ่มเติมโดยสรุปวา ขณะนี้ สถาบันฯ ไดมีการปรับแนวทางการดําเนินการแลวหลายเรื่อง เชน
การทํางานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการมาแลวเปนปที่ 3 และผลที่ไดจะนําไปจัด
สัมมนาเผยแพรตอสาธารชน เพื่อทราบ
สําหรับเรื่องการรวมรับภาระคาใชจายการศึกษาของผูเรียน นั้น สถาบันฯ มีหลักการ
ในการสนับสนุนผูเรียนที่เรียนดี แตไมมีทุนทรัพย ในรูปแบบของการใหทุนการศึกษา ดังนั้น
การที่จะใหผูเรียนเปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมดคงทําไดยาก เนื่องจากแนวคิดการจัดตั้ง
สถาบันฯ ไมใชรูปแบบการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน แตวิธีที่สถาบันฯ ดําเนินการอยูคือ
กําหนดใหผูเรียนที่มีความสามารถจายไดใหรับภาระบางสวน หากไมเพียงพอเนื่องจากคาใชจาย
คอนขางสูง สถาบันฯ จะชวยโดยใชทุนอุดหนุนของรัฐบาลเขาเสริมดวย ดังนั้น การดําเนินการ
ของสถาบันฯ จึงอยูระหวางหลักการการสนับสนุนทุนการศึกษาใหผูเรียนที่ขาดทุนทรัพย ใน
ขณะเดียวกันสถาบันฯ ก็มีแผนการดําเนินการในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น
นายอมเรศ ศิ ล าอ อ น แสดงความเห็ น ว า สถาบั น ฯ ควรจะคงแนวทางการ
ดําเนินงานที่เนนความเปนสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวเปนหลัก
แมวาสถาบันฯ จะเปดสอนบางสาขาที่เกี่ยวของกับการจัดการและบริหารธุรกิจที่อาจเปน
ความต อ งการของบางประเทศ ที่ มี ความจํ าเปนต อ งพั ฒนาบุคลากรด านนี้ ซึ่ งประเด็ น นี้
ประธาน มีความเห็นที่สอดคลองกัน
ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน ชี้แจงเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของ
สถาบั น ฯ เพิ่ ม เติ ม ว า สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา เคยทํ า การประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานครบรอบ 30 ป ของการจัดตั้งสถาบันฯ ซึ่งผลการประเมินขณะนั้นคอนขางตรงกับ
ขอเสนอแนะของที่ประชุม ดังนั้น จึงมีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลวา นอกจากการที่จะ
กําหนดใหสถาบันฯ ประเมินตนเองระหวางการดําเนินงานครึ่งแผนฯ และเมื่อสิ้นสุดแผนฯ
แลว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะผูแทนรัฐบาลไทยควรตองประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ ดวย ในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะเปน
หนวยงานกลางในการประสานงานตองเปนผูดําเนินการ หากเปนไปได สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อาจมีสวนชวยในการประเมินดังกลาวได
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ประเด็น การประเมิน ผลนี ้ รองปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) มีความเห็นวา ขอเสนอแนะจากรัฐบาลไทยควรเปนเงื่อนไขหนึ่ง
ในการดําเนินงานของสถาบันฯ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเงื่อนไขที่ชัดเจน จึงควร
มีการประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ แตอยางไรก็ตาม สถาบันฯ ควรเสนอรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะประกอบกับการของบประมาณสนับสนุนรายปดวย
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีฯ (นางดวงทิพย สุรินทาธิป)
ใหขอมูลเพิ่มเติมวานอกจากสถาบันฯ จะมีแผนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยไทยแลว ใน
สวนของกระทรวงเทคโนโลยีฯ ก็มีโครงการที่ดําเนินการรวมกับสถาบันฯ หลายโครงการ
เนื่องจากสถาบันฯ เปนสถาบันที่มีศักยภาพสูงในระดับภูมิภาค
ประธาน สรุปวา ความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการทุกทานเปนประโยชน
มากตอการดําเนินงานของสถาบันฯ และประเทศไทย ดังนั้น จึงมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งตอไปจะเปนองคกรกลางในการประสานงานกับสถาบันฯ
รับขอเสนอตางๆ ไปดําเนินการประสานกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียตอไป
สําหรับการนําเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีนั้น ใหสรุปกระบวนการในการพิจารณา
ของกรรมการสภาการศึกษาทั้งหมดเสนอไปพรอมกับขอเสนอแนะของกรรมการ ดวย
มติ
1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาล
ไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ระยะที่ 8 ระหวางป 2548-2552 เปนจํานวนเงิน
724.042 ลานบาท
2. เห็นควรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลการประสานงานกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ตอจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปนตนไป โดยใหคงสถานภาพการเปนสถาบันนานาชาติระดับ
ภูมิภาคที่มีกฎบัตรเฉพาะ และ พ.ร.บ.คุมครองการดําเนินงานไว ซึ่งแตกตางจากสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน
3. เห็นควรใหสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียพิจารณานําขอเสนอแนะของสภาการศึกษา
ไปพิจารณาดําเนินการ และรายงานตอสภาการศึกษาทราบเปนระยะ ดังนี้
1) ใหดําเนินการประเมินผลภาพรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดแผนความชวยเหลือฯทุกแผน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาสถาบันฯ และการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในชวงตอไป
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ทั้งนี้ โดยอาจใหองคกรกลางที่เปนตัวแทนของรัฐบาลไทยเปนผูดําเนินการ
เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งควรใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เขามามีบทบาทในการประเมินคุณภาพภายนอกดวย
2) พัฒนาบทบาทของสถาบันฯ เปนมหาวิทยาลัยวิจัยในภูมิภาค พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน การวิจัยในประเด็นที่เปนวาระแหงชาติ
และสอดคลองกับแผนการวิจัยของชาติ และความตองการในการพัฒนาประเทศ
3) รวมมือเปนเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนทั้งดาน
วิชาการ การพัฒนาคณาจารย พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัย บริหารวิชาการ ฝกอบรม
4) พัฒนาบทบาทเชิงรุกและแสวงหาแนวทางการพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น ใน
รูปแบบและจากแหลงทุนที่หลากหลาย เชน การระดมทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน
ภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางนงราม เศรษฐพานิช)
นําเสนอความเปนมาและสาระสําคัญของ (ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอย
โอกาส โดยสรุปดังนี้
จากขอกําหนดของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมสนับสนุนใหสิทธิและโอกาสผูดอยโอกาส ในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยในปจจุบันยังไมมีนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสในภาพรวม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กดอยโอกาสโดยมีดร.สายสุรี จุติกุล เปนที่ปรึกษา นางศรีศักดิ์ ไทยอารี เปนประธาน
และคณะกรรมการ ซึ่งองคประกอบสวนใหญเปนผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูปฏิบัติ
ที่เปนแกนการจัดการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสกลุมตางๆ
คณะกรรมการไดมีการจัดทํา (ราง) นโยบายฯ โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห
และกําหนดประเด็นที่เปนเรื่องสําคัญ ประชุมระดมความคิดเห็น จากคณะกรรมการฯ รวมทั้ง
มอบหมายใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เปนหนวยงาน
หลักดําเนินการจัดประชุมกับเครือขายภายนอกที่จัดการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส เพื่อจัดทํา
(ราง) นโยบายฯ ในการจัดการศึกษาของเด็กดอยโอกาสแตละประเภท แลวจึงสังเคราะหเปน
(ราง) นโยบายฯ ในภาพรวมตามลําดับ จากนั้นมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ
และจัดสัมมนาวิพากษอยางกวางขวาง กับหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติกอนนําความคิดเห็นมาปรับปรุง (ราง) นโยบายฯ และนําเสนอตอสภาการศึกษา

20
สาระสําคัญของ(ราง) นโยบายฯ ประกอบดวย
1. คําจํากัดความ เด็กดอยโอกาสหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป (ยกเวน
กรณีที่ตองดูแลเปนพิเศษ ใหขยายอายุเปน 24 ป) ที่ประสบปญหาหรือตกอยูในภาวะ
ยากลําบาก หรือดอยกวาเด็กโดยทั่วไป ตองใหความชวยเหลือเปนพิเศษ เพื่อใหมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
2. ประเภทของเด็กดอยโอกาส แบงเปน 6 ประเภทคือ เด็กที่ถูกปลอย
ปละละเลย เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ เด็กที่ประพฤติตนไมเหมาะสม เด็กพิการทางกาย/ทางจิตใจ
อารมณ/ทางสติปญญา เด็กขาดโอกาส เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
3. วิสัยทัศน เด็กดอยโอกาสทุกคนตองไดรับสิทธิและโอกาสรับการศึกษา
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหมีทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถพึ่งตนเองไดและอยูในสังคม
อยางมีความสุข และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4. วัตถุประสงค กําหนดใหเด็กดอยโอกาสไดรับบริการการศึกษาและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพใหพนจากสภาพดอยโอกาส พึ่งตนเองได มีโลกทัศนและชีวิตที่ดี เห็น
คุณคาของวัฒนธรรม มีความสุข มีศักดิ์ศรี มีจิตสํานึก มีสวนรวม พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
5. เปาหมาย กําหนดวาภายในป 2554 เด็กดอยโอกาสทุกคนมีโอกาสไดรับ
บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องและทั่วถึง
เปาหมายเรงดวน ตองมีการดําเนินการดังนี้ ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ มี
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน พัฒนาศักยภาพของทุกฝายของสังคมใหเขามามีสวนรวม และ
จัดสรรงบประมาณทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นใหเพียงพอกับความตองการและความจําเปน
ของเด็กดอยโอกาส
6. นโยบาย เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย จะตองมีนโยบายและยุทธศาสตร
การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย ซึ่งมีอยู 5 ขอ ดังนี้
1) ใหบริการการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง ในรูปแบบที่เหมาะสม
หลากหลาย โดยมียุทธศาสตรในการดําเนินงาน ประกอบดวย การใหบริการการศึกษาที่
หลากหลาย การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา การสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา การ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาใหแกหนวยงานและองคกรตาง ๆ การติดตามประเมินเด็ก
เปนรายบุคคล และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับเด็ก รวมทั้ง จัดใหมีศูนย hotline
ดานการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
2) จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเหมาะสมกับเด็ก โดยมียุทธศาสตรในการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย การประเมินศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล การจัดหลักสูตรที่
หลากหลาย การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาการของเด็ก การจัดการศึกษา
ที่เนนใหเด็กสําเร็จการศึกษา ทักษะชีวิต และทักษะในการทํางาน การพัฒนาแหลงเรียนรูให
เด็กดอยโอกาสใชประโยชน การผลิตและพัฒนาครูที่สอนเด็กดอยโอกาสโดยเฉพาะและการ
จัดสวัสดิการเปนพิเศษใหแกบุคลากรที่จัดการศึกษาใหเด็กดังกลาว
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3) จัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
เด็กแตละประเภท โดยมียุทธศาสตรในการดําเนินงานประกอบดวย การรณรงคใหทุกสวน
เห็นความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส การมีมาตรการ
แรงจูงใจตางๆ การจัดตั้งกองทุนเพื่อระดมทรัพยากร การกําหนดหลักเกณฑใหจัดสรรและ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรคาใชจายรายหัว และทรัพยากรอื่น ๆ ให
เหมาะสมกับความตองการจําเปนของเด็ก และการสนับสนุนงบประมาณใหองคกรตาง ๆ ที่
จัดการศึกษาใหเด็กดอยโอกาส
4) จัดและพัฒนาระบบบริหารใหเอื้อตอการจัดการศึกษา โดยมียุทธศาสตร
ประกอบดวย การปรับแกกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ การจัดทําฐานขอมูล การสงเสริม
ใหทุกสวนเขามาดูแลปกปองคุมครอง โดยมีการประสานและสงตออยางเปนระบบ การสงเสริม
การดําเนินงานของเขตพื้นที่ การติดตามประเมินผลหนวยงานที่จัดการศึกษาใหเด็กดอยโอกาส
และการจัดระบบปองกันปญหาที่จะทําใหเด็กดอยโอกาสไมสามารถอยูในระบบการศึกษาได
5) สรางและพัฒนาเครือขายใหเชื่อมโยงและสงตอความรวมมือการใหบริการ
แกเด็กดอยโอกาส โดยมียุทธศาสตรประกอบดวย การสรางเครือขายองคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อจัดการศึกษาใหเด็กดอยโอกาส การ
พัฒนาศักยภาพขององคกรเครือขาย การพัฒนาระบบเครือขายเพื่อสงตอและชวยเหลือเด็ก
อยางมีประสิทธิภาพ และการติดตามประเมินผลและศึกษาวิจัยการดําเนินงานของเครือขาย
อยางตอเนื่อง
7. ผูรับผิดชอบ หนวยงานหลักในการดําเนินงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรและ
นโยบายดังกลาว ไดแกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งควรมีหนาที่
รับผิดชอบในการกํากับการใชนโยบาย โดยมีสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทําหนาที่
ประสานใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
ดอยโอกาส โดยยึดพื้นที่เปนฐานรวมกับทุกหนวยงานในเขตพื้นที่
สํ า หรับ สํ า นัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษาใหร ับ ผิด ชอบการติด ตาม
ประเมินผล และประสานกับ สพฐ. ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
8. เงื่อนไขที่จะนําไปสูความสําเร็จ ไดแก การมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มี
การสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ มีการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดการใช
งบประมาณอยางคลองตัว มีการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องและใหทุกสวนของสังคมตระหนักถึงความสําคัญในการเขามามีสวนรวม
(รายละเอียดของ (ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรบเด็กดอยโอกาสแสดงใน
เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 5)
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จาก (ราง) นโยบายฯ ขางตน จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
2. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
การพิจารณา
กอนเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็น ประธานมีขอสังเกตวาการจัดทํา
(ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ที่ดําเนินการมาทั้งหมดเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยมีการตั้งคณะกรรมการ และมีการ
ระบุถึงวิธีการดําเนินงานไวอยางชัดเจนครบถวน แตประเด็นที่ยังไมชัดเจนคือ แผนการ
ดํา เนิน การหลัง จากนํา เรื่อ งเสนอคณะรัฐ มนตรี และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
เนื่องจากปจจุบัน เด็กกลุมนี้เปนความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จึงควรมีการดําเนินงานรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กอน ดังนั้น ประธานจึงเสนอใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไปปรึกษาหารือและทําความตกลงรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เรื่องแนวทางการดําเนินงาน
กอนนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
จากนั้นที่ประชุมไดมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
สรุปไดดังนี้
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 2 ประเด็นคือ
1) ควรมีการประสานงานเปนเครือขายระดับนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของเด็กดอยโอกาสใหเชื่อมโยงสอดคลองกัน เพื่อใหเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของทุกกระทรวง
ที่ทํางานเกี่ยวกับเด็ก และควรมีการประสานความรวมมือหนวยงานระดับปฏิบัติระหวางกระทรวง
ศึกษาธิการกับกระทรวงหลักที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
2) นโยบายการใหการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส ควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายอื่น
ที่เกี่ยวของ เชน นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัว การใหการศึกษาแกพอแม บทบาทของ
ครอบครัว การพัฒนาการเรียนรู การปกปองคุมครองเด็ก การดูแลรักษาสุขภาพ การพัฒนาสื่อ
และแหลงการเรียนรูในชุมชน เปนตน
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รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีความเห็นสอดคลองกันวาแผนงาน
เรื่องเด็กดอยโอกาสควรทําเปนแผนความรวมมือระหวางกระทรวง และควรดําเนินการเชนเดียว
กับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ซึ่งเปนแผนบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบแลว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ควรเปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนบูรณาการ
ของเด็กดอยโอกาสรวมกับกระทรวง และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ นอกจากนี้ มีความเห็นวา
เด็กดอยโอกาสควรรวมถึงเด็กในสถานพินิจ เด็กชาวเขา และเด็กเรรอนดวย และกอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีควรปรับขอมูลประเภทของผูดอยโอกาสใหชัดเจนมากขึ้น
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เสนอใหมีการตั้งคณะทํางาน (Task Force) เพื่อ
ศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติและหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง
ผูรับผิดชอบอาจเปนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หรือเปนความรวมมือระหวางกระทรวง แลวจึง
จัดทําเปนรายงานแนบทายเอกสารเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ประธานมีความเห็นวา กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินงานมาโดยมีความกาวหนา
ในระดับหนึ่งแลว แตขณะนี้เนื่องจากมีการตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขึ้นมาเพื่อ
รับผิดชอบเด็กดอยโอกาสโดยตรงแลว จึงควรมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
เปนผูดําเนินการหลักตอไป
สําหรับการนําเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น กระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะผูจัดทํา (ราง) นโยบายฯ ซึ่งนับเปนตนแบบของนโยบายเกี่ยวกับเด็กดอย
โอกาสและไดดําเนินการมาแลว
ควรนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา พรอมแนบ
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติดวย เพื่อใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการ
ตอไป ซึ่งหนวยงานที่ไดรับมอบหมายอาจพิจารณาปรับแกไขตามความเหมาะสมกับสภาพที่
แทจริงกอนนําไปสูการปฏิบัติได เชน เรื่องเกี่ยวกับประเภทและจํานวนของเด็กดอยโอกาสแต
ละประเภท
อยางไรก็ตาม กอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการควรไดมีการ
หารือเกี่ยวกับขอมูลและแนวทางการดําเนินงานเบื้องตน กับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กอน
สําหรับแนวทางที่นายชิงชัย หาญเจนลักษณเสนอนั้น ประธานมีความเห็นวา ขณะนี้ (ราง)
นโยบายที่ไดจัดทํามีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน และมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมแลวในระดับ
หนึ่ง สิ่งที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนคือการประสานงานระดับผูปฏิบัติตามที่เสนอไวขางตน
เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการดําเนินงาน กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนั้น
จึงอาจจะไมจําเปนตองตั้งคณะทํางานในเรื่องนี้
นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดมีอภิปรายเกี่ยวกับขอมูลตัวเลขและประเภทของเด็ก
ดอยโอกาส สรุปไดดังนี้
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รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร เสนอวาเด็กอีกประเภทหนึ่งที่ควรนับเปนเด็ก
ดอยโอกาส คือ เด็กออกกลางคันกอนจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเปนกลุมที่ตองไดรับความ
ชวยเหลือใหกลับเขามาในระบบการศึกษาดวย
นายอมเรศ ศิลาออน ใหขอสังเกตวาจํานวนเด็กดอยโอกาสที่แสดงไวประมาณ
6,800,000 คน และจําแนกประเภทไวนั้นอาจซ้ําซอนกัน ควรมีการจัดทําขอมูลจํานวนเด็ก
ดอยโอกาสใหชัดเจนในแตละกลุม เพื่อจัดสรรงบประมาณใหเด็กแตละกลุมไดอยางถูกตอง
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งประเด็นนี้ตรงกับความเห็นของนายนุชากร มาศฉมาดล ที่
เห็นวา ในขณะนี้มีเด็กที่ถูกจัดอยูในประเภทเด็กดอยโอกาส เรียนรวมอยูกับเด็กปกติในโรงเรียน
ตางๆ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค ดังนั้นการกําหนดจํานวนและจําแนก
ประเภทใหชัดเจน จะทําใหเกิดการชวยเหลือเด็กกลุมนี้ไดอยางแทจริง
ประธานชี้แจงวาในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาครั้งนี้ ยังไมมีการเสนอ
เรื่องการของบประมาณ เพียงแตขอใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบวาตองมีการดําเนินการ
โดยเรงดวน จากนั้นคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตามความเหมาะสม และ
เห็นดวยวาขณะนี้จํานวนตัวเลขเด็กดอยโอกาสยังไมชัดเจน
นายพงษ ตนานนท ขอใหพิจารณาเด็กประเภทที่ไมไดรับสัญชาติไทยและ
ไมมีสูติบัตรที่อยูตามชายแดนตางๆ เชน เด็กมอญ เด็กกระเหรี่ยงที่เกิดในประเทศไทย ซึ่ง
ขณะนี้เรียนอยูในโรงเรียนตาง ๆ แตไมไดรับเงินอุดหนุนการศึกษาเพราะถือวาเปนเด็กตางชาติ
นายวิทธยา บริบูรณทรัพย ขอใหเพิ่มเติมเด็กดอยโอกาสอีกประเภทหนึ่ง
คือ เด็กที่เปนลูกชาวเรือที่ตองเดินทางไปกับพอแม
นางมลิวัลย ธรรมแสง เสนอใหมีการจัดทําโครงการระยะสั้นใชเวลาประมาณ
6 เดือน เพื่อคนหาจํานวนและประเภทของเด็กดอยโอกาสทุกเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต ขอใหฝายเลขานุการ พิจารณาปรับแกเนื้อหา
ของ (ราง) นโยบายฯ ในสวนของความเปนมา โดยใหระบุมาตราที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
และในเนื้อหาสวนอื่นๆ เชน วัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร ควรเขียน
ใหเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงและไมซ้ําซอนกัน
ประธานกลาวสรุปวา จากการอภิปราย ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันวาเรื่องนี้
มีความสําคัญ และควรนํา (ราง) นโยบายฯ ซึ่งประกอบดวยหลักการการดําเนินงานที่ปรับแก
ตามความเห็นที่ประชุมตามความเหมาะสมนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยไมจําเปน
ตองลงรายละเอียดมากทั้งในเรื่องของจํานวนเด็กและวิธีปฏิบัติ เพียงแตใหเปนขอเสนอจาก
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กระทรวงศึกษาธิการตอคณะรัฐมนตรี ใหพิจารณาและมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบโดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนและสามารถเปนขอมูลสําหรับคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตามความ
เหมาะสมตอไป สําหรับกระทรวงศึกษาธิการพรอมที่จะใหความรวมมือตามภารกิจของ
กระทรวงอยางเต็มที่
อยางไรก็ตาม ฝายเลขานุการควรไดหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน รวมถึงแนวทาง
การดําเนินงานรวมกันเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอนมีการนําเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรี
มติ
สภาการศึกษามีมติเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอย
โอกาส โดยใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมและ
ใหประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายมานะ สุดสงวน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องการดําเนินงานตาม
เจตนารมณ ของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนี้มีหลายเรื่องอยูระหวาง
การดําเนินการ และหลายเรื่องยังไมไดมีการดําเนินการ เชน การดําเนินงานตามมาตรา 52
เรื่องการจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรา 55 เรื่อง
กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ประธานจึ ง มอบหมายให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาติ ด ตามและ
นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตอไป
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