รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 4/2547
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2547 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต
สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายอดิศัย โพธารามิก)
2. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(นายสมบัติ กลิ่นผา รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(นายจีรศักดิ์ ศรีพรหมมา นักพัฒนาสังคม 8ว. มาแทน)
4. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
และพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแทน)
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางพรรณี แกนสุวรรณ ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น มาแทน)
6. ปลัดกระทรวงแรงงาน
(นายไพศาล พฤฒิพร รองปลัดกระทรวงฯ มาแทน)
7. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นางสาวยุพา ประเสริฐยิ่ง
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาแทน)
8. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นายมนูญ อรามรัตน ผูต รวจราชการกระทรวงฯ มาแทน)
9. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นางสาวพวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการฯ มาแทน)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(นางศิรพิ รรณ ชุมนุม
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาชางอุตสาหกรรม มาแทน)
13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุชาติ เมืองแกว รองเลขาธิการฯ มาแทน)
14. เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(นายบุญยงค เวชมณีศรี รองเลขาธิการฯ มาแทน)
15. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นายสมนึก พิมลเสถียร รองผูอ ํานวยการฯ มาแทน)
16. เลขาธิการคุรุสภา
(นายบุญสง นาวารักษ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา มาแทน)
17. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
18. พระราชครูวามเทพมุนี
19. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
20. นายมานะ
สุดสงวน
21. นายนุชากร
มาศฉมาดล
22. นายธนา
เบญจาทิกลุ
23. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
24. นายวินัย
สะมะอุน
25. นายพงษ
ตนานนท
26. ผูชวยศาสตราจารยเลขา
ปยะอัจฉริยะ
27. ศาสตราจารยสุมน
อมรวิวัฒน
28. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
29. รองศาสตราจารยชนะ
กสิภาร
30. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
31. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
32. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
33. ศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
กรรมการ
ภราดาวิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
กรรมการ
นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
กรรมการ
รองศาสตราจารยวิริยะ
นามศิริพงศพันธุ
กรรมการ
ศาสตราจารยยงยุทธ
ยุทธวงศ
กรรมการ
นายพิสิษฐ
ณ พัทลุง
กรรมการ
นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ
นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
กรรมการ
นายมานิจ
สุขสมจิตร
กรรมการ
นายอมเรศ
ศิลาออน
กรรมการ
นางจรวยพร
ธรณินทร
กรรมการ
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
(นายอํารุง จันทวานิช รองเลขาธิการฯ มาแทน)
46. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางสิริพร บุญญานันต)
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการที่มาประชุมไมได
1. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
2. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
3. นายประเวศ
พุมพวง
4. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
5. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
6. ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์
เจริญวงศศกั ดิ์
7. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
8. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
9. นายสุทธินันท
ปรัชญพฤทธิ์
10. ศาสตราจารยชัยอนันต
สมุทวณิช
11. นายกฤษณพงศ
กีรติกร
12. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ
13. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายสุนัย
2. นายแพทยทศพร
3. นายกวาง
4. นางชมนาด
4. นางสาววรรณศรี
5. นางสาวนวลจันทร
6. นางวันทนา

จุลพงศธร
เสรีรักษ
รอบคอบ
หิรัญเมฆวนิช
ปญญาประชุม
ปตตพงศ
อาชีววิทย

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นายวิเชียร
เกตุสงิ ห
2. นายชินภัทร
ภูมิรัตน
3. นางรุงเรือง
สุขาภิรมย
4. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูชวยผูอํานวยการกองศึกษา
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 8
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 6ว.

ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู
5. นายนพพร
สุวรรณรุจิ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
6. นางสุรางค
โพธิพ์ ฤกษาวงศ ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
7. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
8. นางนิรมล
กิตติวิบูลย
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
9. นางทิพยสุดา
สุเมธเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8ว.
10. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นักวิชาการศึกษา 8ว.
11. นางอุมาพร
หลอสมฤดี
นักวิชาการศึกษา 8ว.
12. นางอรุณศรี
ละอองแกว
นักวิชาการศึกษา 8ว.
13. นางเกือ้ กูล
ชั่งใจ
นักวิชาการศึกษา 8ว.
14. นางอัมพร
พงษกงั สนานันท นักวิชาการศึกษา 8ว.
15. นางสาวลลิตา
ยุวนากร
นักวิชาการศึกษา 8ว.
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และทีป่ ระชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายอํารุง จันทวานิช) ในฐานะเลขานุการแจง
ใหที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง ดังนี้
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการขององคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ 3 คณะ คือ
1.1 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ศาสตราจารยชัยอนันต
สมุทวณิช เปนประธานกรรมการ
1.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย
เปนประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร
เปนประธานกรรมการ
2) เรื่องความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติสภาการศึกษา ซึ่งเปนเรือ่ งที่
ผานการพิจารณาของสภาการศึกษาแลว มี 4 เรื่อง ดังนี้
2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4
2.2 ราง กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานขององคกรชุมชน
องคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... ขณะนี้รอนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4
2.3 ราง นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ขณะนีร้ อนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4
2.4 แผนความชวยเหลือรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเซีย ระยะที่ 8 (ปงบประมาณ 2548-2552) ขณะนี้ประธานกรรมการสภาการศึกษาได
สงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอ ไป
3) นายอภัย จันทนจุลกะ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไดขอลาออกจากตําแหนงที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ดานการกระจายอํานาจและ
ทรัพยากรทางการศึกษา ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เนื่องจากไดรบั เลือกเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

6

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2547
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2547 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ :
3.1 รายงานความกาวหนาการปฏิรปู การเรียนรู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชินภัทร ภูมิรัตน)
นําเสนอรายงานความกาวหนาการปฏิรูปการเรียนรู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดดังนี้
1. ความเปนมา
หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปการเรียนรูที่มุงหวังให
คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม ซึ่งการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการเรียนรูนั้นประกอบดวยหลายสวน ที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน คือการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล นอกจากนี้จะตองมีการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อที่จะ
ผลักดันการปฏิรูปการเรียนรูใหสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมาย
2. ผลการติดตามและประเมินความกาวหนาเกี่ยวกับหลักสูตร
2.1 หลักสูตรแนวทางการจัดประสบการณระดับปฐมวัย (0-5 ป) มี
ปญหาพื้นฐาน คือ เด็กปฐมวัยจํานวน 1 ใน 6 (ประมาณกวา 9 แสนคน) มีพัฒนาการ
ลาชาไมสมวัย
เด็กเหลานี้ขาดโอกาสการเรียนรูและขาดการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม
นอกจากนี้
การมีหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยจํานวนมาก ทําใหการ
ประสานงานระหวางหนวยงานเปนไปไดยาก และขาดเอกภาพในดานนโยบาย
การดําเนินงานในปที่ผานมา กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 รวมทั้งจัดทําคูมือการใชหลักสูตรเพื่อใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน
2.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา มีครูจํานวนหนึ่งยังขาดความ
มั่นใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รวมถึงการ
จัดทําสื่อการเรียนการสอน
แมวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดมีการประกาศใช
ตั้งแตปลายป 2544 รวมถึงการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไมตรงกันทําใหครูและผูที่
เกี่ยวของเกิดความสับสน
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ในชวงปที่ผานมา กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการจัดสัมมนาใหความรู
แกศึกษานิเทศก และผูชวยฝายวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ
2,000 คน เพือ่ นําแนวทางการใชหลักสูตรไปดําเนินการไดอยางถูกตอง และสามารถ
นําไปขยายผลตอได
2.3 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน กลุมเปาหมาย คือกลุมผูทพี่ ลาด
โอกาสการเขารับการศึกษาในระบบ และเปนกลุมที่มีความหลากหลาย จึงจําเปนตองจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลเหลานี้
การดําเนินการในปที่ผานมา
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
(กศน.) ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ โดยแบงออกเปน
4 ลักษณะ คือ 1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 3) การศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
2.4 หลักสูตรสําหรับผูพิการ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหผูพิการ
ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ไดรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเหมาะสม
กับศักยภาพ ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในชวงที่ผานมา กระทรวงศึกษาธิการได
จัดทํารางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับผูพิการทุกประเภทความพิการ แตขณะนี้
ยังอยูระหวางการดําเนินการเพื่อประกาศใชหลักสูตรดังกลาว
3. ผลการติดตามและประเมินความกาวหนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
3.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ป พบวา ผูเลี้ยงดูเด็ก 0-3 ป และ 3-5 ป
ยังขาดความรู ความเขาใจพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในชวงปที่ผานมา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดดําเนินการรวมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ในการฝกอบรมผูเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนพอแม ผูป กครองใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการตามวัยของเด็ก สําหรับกลุมเด็ก 3-5 ปนั้น ไดมีการศึกษานวัตกรรมการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และไดมีการพัฒนาศูนยเด็กที่เปนตนแบบมากกวา 200 แหงเพื่อ
การขยายผลตอไป
3.2 การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา จํานวนนักเรียน
ตอหองมีจํานวนมากเกินไป ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ รวมทั้งครูบางสวนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนําแนวคิดดานการ
ปฏิรูปการเรียนรูสูการปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไดกาํ หนดนโยบายในเรื่องจํานวนนักเรียนตอหองเรียนในระดับปฐมวัย
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ไมเกินหองละ 40 คน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไมเกินหองละ 50 คน นอกจากนี้
ไดมีการพัฒนาบุคลากรในภาคฤดูรอน เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนใหมๆ ตามกลุมสาระ
การเรียนรูผานสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพ และไดมีโครงการนํารองการจัดการเรียนรู
รูปแบบใหม 5 รูปแบบ เชน โรงเรียนในกํากับรัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสองภาษา
เปนตน
3.3 การจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน สํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ไดเนนการพัฒนาครู โดยจัดทําคูมือและสื่อการอบรม
ทางไกลและผานทางเว็บไซต
แนวทางการดําเนินงานดังกลาวมีความคลายคลึงกับของ
ประเทศอังกฤษ
ซึ่งประสบความสําเร็จมากในการใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู
ในโครงการที่มีชื่อวา Learn Direct
3.4 การจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมผูดอยโอกาส เนื่องจากครูขาด
ความรู
ความเขาใจในการจัดการเรียนรวมและไมมีความเขาใจในการคัดแยกเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ จึงไดมกี ารจัดทําแนวทางและวิธีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ
ผูพิการ รวมทั้งจัดอบรมครูผูสอนเด็กพิการ
สวนการเรียนการสอนสําหรับเด็กผูมี
ความสามารถพิเศษนั้นไดมีการนํารองพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและมีการคัดแยก
เด็กดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับเด็กแตละกลุม
4. ผลการติดตามและประเมินความกาวหนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
จากการที่ครูขาดความรู ความเขาใจในวิธีการวัดผลและประเมินผลรูปแบบ
ใหม และจํานวนหนึ่งยังใชการวัดผลแบบเดิม กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการจัด
อบรมบุคลากรและจัดทําคูมือการวัดและประเมินผล เพื่อใหครูไดเรียนรู เขาใจ และ
สามารถปฏิบัติได
5. ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการเรียนรู
เนนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวผูเรียน ครูและสถานศึกษา โดยมี
ขอมูลทีไ่ ดมาจาก 2 สวน คือ ผลการวิจัยและประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ดังนี้
5.1 ขอมู ลที่ไดมาจากการวิจั ยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดําเนินการโดย ศาสตราจารยนงลักษณ วิรัชชัยและคณะ ไดดําเนินการศึกษาและเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางซึง่ เปนตัวแทนประชากรโรงเรียนขั้นพื้นฐานทั้งหมด 199 โรง
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ประกอบดวยนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ในระดับชั้นละประมาณ 12,000 คน และมีการ
ทํากรณีศึกษาจาก 5 จังหวัด จํานวน 80 โรงเรียนทั่วประเทศ ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
1) ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ในดานวิชาการยังไมพบความเปลี่ยนแปลง
มากนัก แตในเรื่องของคุณธรรม พบวา ผูเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะดานการมีวินัย
กิริยามารยาท และวัฒนธรรมไทยมากขึ้นกวาเดิม ที่เดนชัดมากที่สุดคือผูเรียนมีความสุข
ในการเรียน เพราะไดคนควา หาความรูดวยตนเองมากขึ้น ไดเห็นของจริง ไดเรียนสิ่งที่
อยากเรียน ไดเรียนนอกสถานที่ และเรียนโดยใชคอมพิวเตอร ทําใหมีผลตอทัศนคติ
จากการทํากรณีศึกษา พบวา อัตราการเรียนตอของเด็กจะสูงขึ้น และเด็กมีโอกาสไดเรียน
วิชาศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ ในดานสุขภาพอนามัย เด็กมีรา งกายและสุขภาพจิตที่
แข็งแรง และมีพัฒนาการทางดานอารมณสูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบวาผูเรียนมีคุณลักษณะดานการแสดงออก มีภาวะผูนํา
กลาแสดงความคิดเห็น และกลาแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะหวิจัย มีลักษณะ
การทํางานที่รูจักการรวมกลุม สามารถทําโครงงานได เกิดการบูรณาการทางความคิด และ
สามารถชวยตัวเองไดมากขึ้น รูจักการวางแผนจัดการ มีทักษะดานการสื่อสารและการพูด
เพิ่มขึ้น แตยังไมคอ ยพัฒนาในดานการเขียนมากนัก นักเรียนมีความสามารถดานการ
แกปญหา และเปนที่ยอมรับของชุมชนเพิ่มขึ้น
2) ผลที่เกิดขึ้นกับครู
ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยคํานึงถึง
เด็กมากขึ้น แผนการสอนจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอนใหผูเรียนเรียนอยางสนุก โดยมี
วิธีการสอนที่หลากหลาย ใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย มีการสอนแบบโครงงาน สอนโดย
ใชกิจกรรม สอนโดยใชโครงการ สอนใหปฏิบัติจริง มีการสอนแบบศูนยการเรียน สอน
แบบบูรณาการ เชน บูรณาการวิชาภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร มีการจัดบูรณาการโดย
ใหมีการบริหารธนาคารโรงเรียน ซึ่งดําเนินการโดยนักเรียนทั้งหมด มีการสอนโดยใช
ประสบการณตรง เชน สัมภาษณชาวตางประเทศ ฝกงานในสถานประกอบการ ใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย โดยผูป กครองมีสวนรวมในการประเมิน สอนโดยเนนวัฒนธรรมไทย
สําหรับในดานพฤติกรรม พบวา ครูมีความกระตือรือรน เอาใจใส
ตอการทํางาน และทํางานเปนระบบมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีภาระงานและตองทํางาน
แบบรวมมือมากขึ้น
ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีการใชงบประมาณ
สวนตัวเพื่อจัดการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากนี้ ครูไดรับการยกยองในลักษณะของ
การเปนครูแกนนํา และครูตนแบบ รวมถึงเปนวิทยากรใหกับหนวยตางๆ มากขึ้น
3) ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน โดยภาพรวม พบวา มีการผลิตสื่อการสอน
มากขึ้น นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น มีการประเมินผลแบบมีสวนรวม
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การสอนโดยใชกิจกรรม มีการวิจัยในชั้นเรียน
มีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น มีการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก ชุมชนยอมรับโรงเรียนมากขึ้น และโรงเรียนเปนแหลง
ศึกษา ดูงาน นอกจากนี้ชุมชนยังเขามามีปฏิสัมพันธกับโรงเรียน
และโรงเรียนมีการ
บริหารที่เปนระบบมากขึ้น
5.2 ขอมูลที่ไดจากการดําเนินการสอบวัดความรูในระดับชาติของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน และผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับครู ผูบริหารและสถานศึกษา จากผลการประเมินของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา สรุปไดดังนี้
1) ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ในเรื่องผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบวา ยัง
มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมชดั เจน กลาวคือ ในชั้น ป.6 ยังมีปญหาในวิชาพื้นฐาน ไดแก
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ สวนในชั้น ม.3 มีการพัฒนาวิชาภาษาไทย
อยางตอเนื่อง
สําหรับดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ใน 4 ดาน โดย
ภาพรวม พบวาดานความรูทางวิชาการอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ ในขณะที่ทกั ษะหรือ
ความสามารถทางดานการคิดและการแสวงหาความรูใกลเคียงกับระดับมาตรฐาน สวนใน
เรื่องของลักษณะความเปนพลเมืองดี ทั้งชั้น ป.6 และ ม.3 ผานเกณฑรอยละ 50
2) ผลที่เกิดขึ้นกับครู จากผลการวิจัย พบวา ครูมีช่วั โมงการทํางาน
ตอวันเพิ่มขึน้ รอยละ 7 มีการเขารวมสัมมนาเพิ่มขึ้น รอยละ 30 มีจํานวนชั่วโมงในการ
พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น รอยละ 26 ครูมีการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น รอยละ 20 ใชอินเตอรเน็ต
เพิ่มขึ้น รอยละ 29 เขาใจการปฏิรูปการเรียนรูเพิ่มขึ้น รอยละ7 จัดการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึ้น รอยละ 10
3) ผลที่เกิดขึ้นกับผูบริหาร ผูบริหารมีชั่วโมงการทํางานตอวันเพิ่มขึ้น
รอยละ 8 มีการเขารวมสัมมนาเพิ่มขึ้น รอยละ 51
จํานวนชั่วโมงในการพัฒนา
ตนเองเพิ่มขึน้ รอยละ 29 ทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น รอยละ 41 และใชอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น
รอยละ 51
4) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา สถานศึกษามีแหลงเรียนรูในโรงเรียน
เพิ่มขึ้น รอยละ 28 มีแหลงเรียนรูในชุมชนเพิ่มขึ้น รอยละ 39 จํานวนหนังสือใน
หองสมุดมีเพิ่มขึ้น รอยละ 36 โรงเรียนไดรับเงินสนับสนุนจากชุมชนเพิม่ ขึ้น รอยละ 67
และโรงเรียนมีเครือขายปฏิรูปการเรียนรูเพิ่มขึ้น รอยละ 34
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6. ประเด็นที่ควรเรงรัด
จากขอมูลที่ไดดําเนินการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นที่สมควรเรงรัดไดดังนี้
1. ควรกําหนดนโยบายและเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนและครูอยางเปนระบบ
โดยใชเขตพืน้ ที่การศึกษาเปนหนวยงานที่นํานโยบายและเปาหมายสูการปฏิบัติ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบระบบบริหารงานของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา โดย
เนนการพัฒนาระบบบริหารที่มีการสื่อสารตั้งแตระดับเขตพื้นที่ไปจนถึงระดับสถานศึกษา
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย
3. สงเสริมใหมีการประสานความชวยเหลือระหวางบุคลากรมหาวิทยาลัยกับ
โรงเรียนใหเขมแข็งมากขึน้ ในลักษณะการเปนพี่เลี้ยงใหความชวยเหลือดานวิชาการ
4. ควรเรงพัฒนาครูใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู สงเสริมและ
พัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษควบคูไปกับการผลิตครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรรุนใหมที่มีคุณภาพทดแทนครูรุนปจจุบัน
5. ควรสนับสนุนความชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากมี
ขอจํากัดเรื่องอัตรากําลังและสถานที่ตั้งหางไกล
6. ใหมีการประชาสัมพันธไปยังผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับรู เห็น
ความสําคัญ และมีสวนรวมในการปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงนําเสนอรายงานความกาวหนาการปฏิรูปการ
เรียนรู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.1)
หลังจากการนําเสนอเรียบรอยแลว ทีป่ ระชุมไดมีการอภิปราย โดยสรุปดังนี้
ประธาน มีความเห็นวา ขอมูลที่นําเสนอเปนขอมูลที่มีประโยชน แตมีลกั ษณะเปน
ภาพรวมและเปนคาเฉลี่ย จึงทําใหไมเห็นประเด็นปญหาที่ชัดเจนที่ตองการไดรับการแกไข
ดังนั้น เพือ่ ใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาที่แทจริง สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) ควรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
ดําเนินการติดตามและประเมินผลศึกษาขอมูลในเชิงลึก
โดย สกศ. ดําเนินการใน
ภาพรวม ในขณะที่ สพฐ. ดําเนินการในสวนการปฏิบัติ เพื่อใหไดขอเสนอในการแกไข
ปญหาที่ชัดเจน และเมื่อไดขอ สรุปที่ชัดเจนแลวควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป
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นอกจากนี้ ประธาน ยังมีความเห็นวา ในฐานะที่ สกศ. และ สพฐ. เปนองคกรหลัก
ในกระทรวงศึกษาธิการ ตองทํางานประสานสอดคลองกันโดย สกศ. ในฐานะหนวยงาน
ดานนโยบาย ควรมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางนําไปสูการปฏิบัติ (implementation)
มากกวาการใหเพียงขอเสนอแนะ (recommendation) เทานั้น
นายอมเรศ ศิลาออน มีความเห็น 2 ประเด็น ดังนี้
1) จากขอมูลที่นําเสนอ แสดงใหเห็นชัดเจนวา โดยภาพรวม ผลของการปฏิรปู การเรียนรู
ทําใหครู ผูบ ริหาร สถานศึกษา มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น แตปญ
 หาทีเ่ กิดขึ้นเปนปญหา
เกี่ยวกับผูเรียน เนื่องจากความสามารถทางวิชาการของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทัง้ ดานคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ดังนั้น จึงควร
นําเรื่องนี้เสนอเปนประเด็นที่ควรเรงรัดวาจะดําเนินการแกปญหาไดอยางไร
2) โรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานตางกัน ดังนั้น
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียนที่เหมาะสม (ideal size) สําหรับการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาใหเปนโรงเรียนตนแบบของโรงเรียนในอนาคต 10-20 ปขางหนา
ประเด็นนี้ ประธานเห็นดวยวา โรงเรียนไมควรมีขนาดใหญเกินไป เพราะจะทําให
มีปญหาดานประสิทธิภาพของการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งในอนาคตการแกไขปญหา
เรื่องขนาดของโรงเรียนคงตองมีการดําเนินการ แตเนื่องจากขณะนี้ยังมีขอจํากัดของ
งบประมาณ ทําใหจําเปนตองแกปญหาดานการพัฒนาครูและพัฒนาผูเรียนซึ่งเปน
เรื่องเรงดวนกอน
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เสนอให มีการทดลองพัฒนาโรงเรียนขนาด
กลาง จํานวน 1 แหง โดยมีการปฏิบัติจริง เพือ่ ไดเรียนรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นและรวม
ดําเนินการแกไข ซึง่ หากการดําเนินงานดังกลาวประสบผลสําเร็จก็สามารถขยายผลตอไปได
นายอําพล จินดาวัฒนะ ใหขอสังเกตในเรื่องนี้ 2 ประการ คือ
1) จากขอมูลที่นําเสนอเรื่องจํานวนนักเรียนตอหอง พบวา เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน แตโดยขอเท็จจริงแลว มีโรงเรียนจํานวนไมนอยที่มีนักเรียนมากกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้น ขอมูลคาเฉลี่ยดังกลาวอาจจะทําใหเกิดความเขาใจผิดวา
จํานวนนักเรียนตอหองคอนขางอยูในเกณฑมาตรฐานแลว อยางไรก็ตาม เกณฑดังกลาว
ควรมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
2) ประเด็นที่ควรเรงรัดดําเนินการ ควรเพิ่มเติมเรื่องการใหความสําคัญกับภาค
ชุมชน และภาคประชาชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษามากขึ้น
โดยมุงเนนไปที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนองคกรหนึ่งที่เปนขอตอสําคัญในการเชือ่ มระบบ
การศึกษากับชุมชน พอแม ผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อนําศักยภาพ
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และความเขมแข็งของชุมชนที่มีอยูนอกระบบเขาไปเสริมในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนการชวยแกปญหาเรื่องการขาดแคลนครูและงบประมาณ
นายมานะ สุดสงวน เสนอวา สกศ. ควรไดติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับการ
มอบอํานาจใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลวามีการดําเนินการไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้
ยังเห็นวา การบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดนั้นขึ้นอยูกบั ปจจัยหลายดาน
ทั้งจากขนาดของโรงเรียน และที่ตั้งของโรงเรียน
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา ใหขอสังเกตเพิ่มเติมวา จากขอมูลที่นําเสนอ พบวา
โรงเรียนขนาดใหญ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องการคิดวิเคราะหดีกวาโรงเรียนขนาด
กลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะขอมูลดังกลาว อาจทําใหเกิดความผิดพลาด
ในการกําหนดนโยบายหรือทิศทางในการปฏิบัติได ดังนั้น สกศ. ควรไดศึกษาเจาะลึก
เปนรายกรณีถึงสาเหตุดังกลาว
ซึ่งอาจทําโดยการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกับ
ผูบริหารโรงเรียนเพื่อใชในการวางแนวทางหรือจัดทําเปนนโยบายในเรื่องนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต เสนอวา สกศ. อาจนําขอมูลพื้นฐานบางประการ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาประกอบการ
นําเสนอผลการติดตามและประเมินผลดวย
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน แสดงความเห็นวา การประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษามักจะนําเสนอเฉพาะขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรม เชน คะแนน
เฉลี่ยหรือรอยละ เปนตน แตไมไดนําเสนอผลของการปฏิรูปการศึกษาในเชิงคุณภาพ
เชน คุณธรรม สุนทรียภาพ ความสุขในการเรียน ความกลาแสดงออก ทักษะในการ
แกปญหา เปนตน สกศ. จึงควรนําเสนอผลการปฏิรูปการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและหา
วิธีการนําเสนอผลในเชิงคุณภาพ ทั้งทางดานบวกและดานลบดวย
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา ใหความเห็นใน 3 ประเด็น คือ
1) การประเมินผลเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด
แตในความเปนจริงมักจะไดรับ
ความสําคัญนอย จึงควรมีการพัฒนาเรื่องนี้อยางจริงจัง เพื่อชวยในการแกปญหาตางๆ ได
2) การสํารวจขอมูลพื้นฐานจากโรงเรียนซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 199 โรง
อาจไมสามารถเปนตัวแทนที่ดีของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศได ดังนั้น ในการศึกษา
ควรมีการจําแนกการวิเคราะหโรงเรียนตามสถานที่ตั้งในเมือง/ชนบท หรือเขตพื้นที่ หรือ
ในแตละเขตพื้นที่จําแนกออกเปนโรงเรียนในเมือง/ชนบท เพื่อใหทราบวากลุมเปาหมายที่
ควรไดรับการพัฒนาอยูตรงจุดไหน มีจํานวนเทาใด อยางไรก็ตาม ควรมีการสํารวจทั้ง
ในดานวิชาการและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคตามที่ ศาตราจารยสุมน อมรวิวัฒน เสนอตอ
ที่ประชุม
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3) ปญหาการพัฒนาครูอยูที่ครูยังไมสามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการ
เรียนการสอนแมวาจะมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางดีอยูแลว ดังนั้น ผูอํานวยการโรงเรียนควรเปนผูใหความชวยเหลือ และกํากับ
ดูแลเพื่อใหมีการนําประสบการณที่ไดเรียนรูมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
นายธนา เบญจาทิกุล ใหขอสังเกตวา การนํารองการจัดการเรียนรูรูปแบบใหม
5 รูปแบบ ซึ่งมีโรงเรียนวิถีพุทธรวมอยูดวยนั้น
เปนสิ่งที่ดีเพราะใหการเรียนรูและ
พัฒนาตามหลักพุทธธรรม แตโครงการดังกลาวควรตองคํานึงถึงสภาพของพื้นที่ และ
สภาพทางสังคมของพื้นทีด่ วย เชน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
นายวินัย สะมะอุน กลาวเพิ่มเติมวา แนวคิดการจัดการศึกษาซึ่งคํานึงถึงสภาพ
ทางสังคมและพื้นที่มีความสําคัญตอประเทศเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะเมื่อตองคํานึงถึง
ความมั่นคงของประเทศ เพราะขณะนี้สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหมี
ความจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบมากขึ้น
นายทองอยู แกวไทรฮะ มีความเห็นวา หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนไมควร
เปนหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรที่ใชกับกลุมเปาหมายที่
แตกตางกันควรมีความหลากหลายตามความตองการของกลุมเปาหมาย
รวมถึงการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของผูเ รียนทั้งสองกลุมก็ควรแตกตางกัน
ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ ใหขอสังเกต 2 ประการ คือ
1) ควรนําเสนอผลการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากการพัฒนาที่ไมสมวัย
ของเด็กเปนการวิจัยทางพัฒนาการของเด็ก (child development) ไมใชเปนการวิจัยทาง
การแพทย
2) ในประเทศไทยขณะนี้มีการศึกษาวิจัยระยะยาวถึงพัฒนาการของเด็กไทย พบวา
พัฒนาการของเด็กไทยทีไ่ มสมวัยมากที่สุดคือดานสติปญญา เมื่อมีอายุมากขึ้นการพัฒนา
ไมสมวัยทางดานสติปญญาจะสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่นําเสนอวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการลดลงในปการศึกษา 2544-2546
นายวิทธยา บริบูรณทรัพย ไดตงั้ ขอสังเกตวา จากผลการประเมินคุณภาพ
ระดับชาติในชวงป 2544-2546 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีแนวโนมใน
การพัฒนาทางวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษต่ําลง
ดังนั้น ควรมีการ
เรงรัดแกไขปญหาเรื่องทักษะการใชภาษาไทย เพราะทักษะการใชภาษาเปนพื้นฐานสําคัญ
ตอการพัฒนาเด็กในระดับที่สูงขึ้น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) มีความเห็นวา
ขอเสนอจากการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนสามารถดําเนินการได และหาก
ใชวิธีเลือกศึกษาเขตพื้นที่หรือโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จก็จะทําใหเกิดการขยายผลตอไปได
สําหรับประเด็นที่ผูเรียนมีปญหาเรื่องการอานหนังสือไมออกนั้น ในปนี้เขตพื้นที่
หลายแหง
ไดนําแบบทดสอบระดับชาติ (National Test) ไปสอบวัดนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 3 บางแหงซึ่งผลที่ไดหากเด็กคนไหนไมสามารถอานออกเขียนได จะมี
กระบวนการชวยเหลือเด็กเหลานี้เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองตอไป อยางไรก็ตาม การ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาตั้งแตชนั้ ประถมศึกษาตอนตน
จะทําใหลดปญหานี้ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นได
ถาไมเรงดําเนินการแกไขจะทําใหนักเรียนขาดความมั่นใจและไม
สามารถเรียนตอได
มติ
ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทํารายละเอียด
ขอมูลที่แสดงสภาพปญหาที่ตองเรงรัดแกไข โดยรวมกับหนวยปฏิบัติจัดทําขอเสนอแนะที่
เปนรูปธรรม และนําเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
3.2 รายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายบุญยงค
เวชมณีศรี) นําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยสรุปเปนประเด็น
สําคัญ 2 เรื่อง ดังนี้
1. การประเมินเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวม พบวา ในชวง 2 ปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ ป 2545-2546
เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องและ
มีเสถียรภาพ โดยป 2545 ขยายตัวอัตรารอยละ 5.4 และ ป 2546 รอยละ 6.7 ซึ่ง
สูงกวาเปาหมายที่ตงั้ ไว รอยละ 4.5 ตอป อัตราเงินเฟออยูใ นระดับคอนขางต่ํา คือ รอยละ
0.7 ในป 2545 และรอยละ 1.8 ในป 2546
สัดสวนคนยากจนลดลงเหลือเพียงรอยละ 9.8 ของประชากรทัง้ หมด ในป 2545
ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่คาดวา เมื่อสิ้นแผนฯ 9 ในป 2549 สัดสวนคนจนจะมีรอยละ 12
ของประชากรทั้งหมด
สําหรับการกระจายรายไดดีขึ้น กลาวคือ ชองวางระหวางกลุมร่ํารวยที่สุดและ
กลุมยากจนที่สุด ลดลงจาก 14.8 เทา ในป 2543 เหลือ 13.5 เทา ในป 2545
2. การพัฒนาคุณภาพของคนไทย มีประเด็นนําเสนอ 2 ดาน ดานแรกคือ
ดานสุขภาพ คนไทยสามารถเขาถึงหลักประกันสุขภาพในทุกรูปแบบเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 96
ของประชากรทั้งหมด โดยมีปญหาอยูบางเรื่องการเจ็บปวยดวยโรคและสาเหตุที่ปองกันได
โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคเครียดและอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
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ดานที่สอง คือ ดานการพัฒนาการศึกษา พบวา การขยายตัวทางการศึกษา
สูประชาชนทุกกลุมและระดับตางๆ มีแนวโนมดีขึ้น โดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคน
ไทยในกลุมอายุ 15 ปขนึ้ ไปเพิ่มขึ้น จาก 7.4 ในป 2544 เปน 7.8 ในป 2546 ซึ่งใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ตั้งเปาไววา ปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยจะเปน 9 ป เมื่อสิน้ สุด
แผน ในป 2549
นอกจากนี้ พบวา กําลังแรงงานสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
ในสัดสวนที่สูงขึ้น จากรอยละ 35.6 ในป 2545 เปนรอยละ 38.4 ในป 2546 แต
อยางไรก็ตาม ยังหางเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ทีก่ ําหนดไว
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละวิชาที่สวนใหญมีคะแนนต่ํากวา รอยละ 50 ยกเวน
วิชาภาษาไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหาดานคุณภาพทางการศึกษาดวย
นอกจากการรายงานภาวะเศรษฐกิจขางตนแลว
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ยังจัดทํารายงานภาวะสังคมไตรมาสแรก
ของป 2547 ควบคูไปดวย โดยขอมูลที่นําเสนอนี้เปนรายงานภาวะสังคมปที่ 1 ฉบับที่ 2
มิถุนายน 2547 ซึง่ มีเนื้อหา 2 สวน คือ สวนแรกเปนรายงานภาวะสังคมเปรียบเทียบ
กับตางประเทศ และสวนที่สองเปนรายงานภาวะสังคมไตรมาสที่ 1 ป 2547 ซึ่ง
นําเสนอเปน 4 มิติ คือ มิติดานคุณภาพ มิติดา นความมั่นคงทางสังคม มิติดานความ
เปนอยูและพฤติกรรมของคนและมิติดานสิ่งแวดลอม
จากมิติดานคุณภาพของคน พบวา ในไตรมาสแรกป 2547 ขอมูลแสดงวา
แรงงานไทยมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสูงขึ้น แตสวนใหญรอยละ 60 ก็ยังมีการศึกษา
เพียงประถมและต่ํากวา สําหรับอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตที่นาสังเกตคือ ผูที่
วางงานสูงสุดคือผูที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รองลงมาคือผูจบมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 )
ระหวางนี้ประธานไดมอบหมายให นายกวาง รอบคอบ กรรมการผูชวย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
เปนประธานดําเนินการประชุมแทน เนื่องจาก
ประธานติดภารกิจสําคัญ
ประธานไดเปดใหมีการอภิปราย โดยสรุปดังนี้
นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
ตัง้ ขอสังเกตถึงความสอดคลองกันระหวางการ
ประมาณการความตองการกําลังคน ซึ่ง สศช. ดําเนินการอยูกับแผนการผลิตกําลังคน
โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาวา มีมากนอยเพียงใด ประเด็นนี้
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รองเลขาธิการ กศช. (นายบุญยงค เวชมณีศรี) ชี้แจงวา ประมาณการความตองการ
กําลังคนที่ชดั เจนที่สุด ขณะนี้ทําไดเฉพาะประเภทของอุตสาหกรรมเทานั้น สําหรับ
ความตองการกําลังคนดานอื่นนั้นยังอยูระหวางการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
นายอมเรศ ศิลาออน ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพของคนไทย โดยเฉพาะในแผนพัฒนาระยะตอไป เนื่องจากตัวเลข
ที่แสดงใหเห็นถึงผูจบการศึกษา
โดยเฉพาะประเภทอาชีวศึกษามีอัตราการวางงาน
สูงที่สุด
ซึ่งไมสอดคลองกับขอมูลความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่ตองการกําลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ สศช. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหความสนใจเรื่องการกําหนด
มาตรฐาน (benchmark) คุณภาพของคนไทยเทียบกับคุณภาพของคนที่เนนสังคมที่เปน
คูแขงขัน เชน ประเทศเกาหลี ไตหวัน มาเลเซียหรือสิงคโปร เพื่อใหเห็นภาพ
เปรียบเทียบสําหรับการสรางคนใหเหมาะสมกับความตองการของอุตสาหกรรมในอนาคต
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีความเห็นวา หลักการของ
วิทยาลัยชุมชน เปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพของแรงงาน
เพื่อเขาสูตลาดแรงงานได
โดยเฉพาะสามารถพัฒนาผูที่วางงานใหสามารถเขาสูตลาด
แรงงานใหมได
ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน เสนอวา จากตัวเลของคประกอบโครงสราง
พื้นฐานและความสามารถในการแขงขันเทียบกับ 60 ประเทศ พบวา ประเทศไทยยังมี
ปญหาดานคุณภาพของคนและขีดความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
ถือเปนปจจัยสําคัญตอการเพิ่มสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ควรมีการวิเคราะหดาน
การศึกษาในเชิงลึกใหเปนรูปธรรมถึงสาเหตุที่ชัดเจน เพื่อเปนขอเสนอในการแกไขปญหา
ที่ถูกตอง
โดยเฉพาะการสรางกําลังคนในสาขาขาดแคลน เชน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังมีการลงทุนทางดานนี้คอนขางนอย เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น
รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร มีความเห็นวา การวางแผนตองสอดคลองกับ
ขอมูลทีม่ ีและแนวปฏิบัติจริงตองสอดคลองกับแผนที่วางไว การดําเนินงานจึงจะประสบ
ผลสําเร็จ
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความเห็นวา ขอมูลสถิติบางตัวตองมีการ
พิจารณาอยางระมัดระวังในการแปลผลขอมูล ซึ่งอาจทําใหมีคนเขาใจที่ไมถกู ตอง เชน
ขอมูลอัตราการวางงาน เปนตน นอกจากนี้ ยังเห็นดวยวา การลงทุนทางดาน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยต่ํากวาที่ควรมาก ทําใหประเทศมีปญหาดาน
การพัฒนาความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่น
นายวินัย สะมะอุน ขอทราบวา สศช. มีแผนพัฒนาที่จะใหบรรลุถึงหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กลาววา สิ่งที่สําคัญที่สุดขณะนี้ คือ การ
บริหารจัดการที่จะทําใหเกิดการพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรที่จัดทําในสถาบันการศึกษาตองมาจากความตองการของผูใช
ดังนั้น จึงมีความเห็นวา ตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการดังกลาวใหชัดเจน
ประเด็นนี้ นายสุวัฒน เงินฉ่ํา และภราดาวิศิษฐ ศรีวิชยั รัตน เห็นดวยวา
ควรมีหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ โดย สกศ. อาจรับดําเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวของดานการศึกษา เชน การวิเคราะหการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการ
กําลังคน เพื่อนําเสนอนโยบายการแกไขปญหาตอคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการ กศช. ชี้แจงวา ขอมูลตางๆ ที่ สศช. เสนอในรายงานนั้นเปน
เพียงขอมูลภาพกวาง และเปนการเปรียบเทียบเฉพาะไตรมาสที่ 1 ของป 2547 เทียบ
กับไตรมาสที่ 1 ของป 2546 ดังนั้น ขอมูลบางตัวจึงเปนเรื่องของภาพรวมซึ่งหาก
วิเคราะหลึกลงไปทุกดานจึงจะเปนขอมูลที่จะนํามาเสนอแนะแกไขไดอยางเปนรูปธรรม
ประธานมีความเห็นวา
เรื่องนี้มีความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องหนวยงานที่จะ
รับผิดชอบเรื่องการจัดการเพื่อแกไขปญหาที่ชัดเจน และเห็นวาทางดานการศึกษา สกศ.
อาจนําไปวิเคราะหประเด็นบางเรื่องที่เกี่ยวของ และนําเสนอตอสภาการศึกษาในโอกาส
ตอไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
และมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดําเนินการศึกษาผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยพิจารณาประเด็น
ปญหาที่เกี่ยวของในดานการศึกษา
เพื่อประสานงานและกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานใหชัดเจน และนําเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา : (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (0-5 ป) พ.ศ. 2547-2551
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) นําเสนอความเปนมาและสาระสําคัญ
(ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) พ.ศ. 2547-2551 โดย
สรุปดังนี้
ความเปนมา จากขอกําหนดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล ที่ตางก็ใหความสําคัญกับการศึกษา โดยคํานึงถึงวาการศึกษาที่จะตองไดรับการ
พิจารณาสงเสริมสนับสนุนกอนเปนอันดับแรกคือการศึกษาระดับปฐมวัย สภาการศึกษาซึ่ง
มีบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ในการ
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติตอ
คณะรัฐมนตรี จึงไดทําการศึกษาและเสนอ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (0-5 ป) พ.ศ. 2547-2551 ซึ่งเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 ที่รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (0-5 ป) เพราะเปนชวงเวลาที่สําคัญสําหรับการพัฒนาสมอง และควรเปน
การศึกษาเพื่อการเตรียมความพรอม
การดําเนินงาน การจัดทํา (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(0-5 ป) พ.ศ. 2547-2551 นั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแต พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน โดยมีการศึกษาองคความรู การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
ตางๆ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย การประชุมระดมความคิดกับองคกรตางๆ ที่เกีย่ วของ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จากนั้นไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (0-5 ป) ซึ่งขณะนี้มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุธรรม
แสงประทุม) เปนประธาน โดยไดรับความรวมมือในการดําเนินงานจากกระทรวงหลัก 9
กระทรวง 35 หนวยงาน
สาระสําคัญของ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
พ.ศ. 2547-2551 ประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้
วิสัยทัศน กําหนดวาในป 2551 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับและมีการพัฒนาที่เปน
เลิศและเหมาะสมอยางรอบดาน สมดุล พรอมทัง้ เรียนรูอยางมีความสุข และเติบโตตามวัย
อยางมีคุณภาพ เพื่อเปนรากฐานอันสําคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กในระยะตอๆ ไป
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นโยบาย พัฒนาเด็กปฐมวัยชวงอายุ 0-5 ป ทุกคนอยางเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพเต็มที่ โดยใหครอบครัวเปนแกนหลัก และใหผูมีหนาที่ดูแลเด็กและทุกสวนของ
สังคมเขามามีสวนรวมในการจัดบริการและสิ่งแวดลอมที่ดี เหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ของทองถิ่นและเหมาะสมกับเด็กตามวัย
เปาหมาย แบงออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1) เด็กอายุ 0-5 ปทุกคน 2) พอแม
สมาชิกในครอบครัว 3) ผูที่เกี่ยวของกับเด็กโดยตรง ครู ผูดูแลเด็ก พี่เลี้ยง 4) สังคม
ชุมชน องคกรตางๆ
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก และมาตรการตางๆ ทีจ่ ะนําทาง
ไปสูการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 34 มาตรการ ดังนี้
ยุทธศาสตรหลักที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย
8 มาตรการ
ยุทธศาสตรหลักที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมพอแมและผูเกี่ยวของเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 8 มาตรการ
ยุทธศาสตรหลักที่ 3 ยุทธศาสตรการสงเสริมหนวยงานทางสังคมเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 18 มาตรการ
(รายละเอียดของ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ป)
พ.ศ. 2547-2551 แสดงในเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 4)
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้กระทรวง
สาธารณสุข โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นางสิริกร มณีรินทร) กําลัง
ดําเนินการทําแผนแมบทเด็กไทยปญญาดีมีคุณธรรม ซึ่งจะใชในชวงป 2547-2550 และ
กําลังรอเสนอเขาคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา แผนดังกลาวเปนแผนที่จะดูแลเด็กตั้งแตอายุ
0-8 ป ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ในแตละยุทธศาสตรจะใชหนวยปฏิบัติเปนตัวตั้ง
ซึ่งสวนใหญจะเนนไปในดานการพัฒนาสุขภาพอนามัย การประชาสัมพันธเรื่องการเลี้ยงดู
เด็ก และการปรับปรุงกฎหมาย ในขณะที่แผนของกระทรวงศึกษาธิการ จะใช
กลุมเปาหมายเปนตัวตั้ง อยางไรก็ตาม แผนของทั้งสองหนวยงานเปนแผนที่มีเนื้อหาสาระ
สอดคลองกัน
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จาก (ราง) นโยบายฯ ขางตน สํานักงานฯ จึงเสนอตอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
2. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
ตอไป
การพิจารณา
กอนการอภิปรายเรื่องนี้ นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบวาระการประชุมสภาการศึกษา 2 ประการ ดังนี้
1) การจัดระเบียบวาระการประชุม ควรนําระเบียบวาระเพื่อพิจารณาซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญขึ้นกอนระเบียบวาระเพือ่ ทราบ ทั้งนี้เนื่องจากระเบียบวาระเพือ่ พิจารณามีความสําคัญ
และความจําเปนที่จะตองมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการดําเนินการ
มากกวาระเบียบวาระเพื่อทราบ
2) ควรมีวาระการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามมติสภาการศึกษาทุก
ครั้ง เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและสามารถติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตางๆ ได
ประธาน ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ไปดําเนินการตามขอเสนอของนาย
นิพนธ สุรพงษรักเจริญ
จากนั้นที่ประชุมไดอภิปรายเกี่ยวกับ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (0-5 ป) พ.ศ. 2547-2551 อยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ เสนอใหเพิ่มคําวา จิตวิญญาณ ในยุทธศาสตรการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพือ่ ทําใหยุทธศาสตรและแนวนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น เนื่องจากคํานี้เปนคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากกวาคําวา จิตใจ และอารมณ
โดยหมายถึง ความสุข สงบ ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย ความเขาใจ
ธรรมชาติและความเปนจริงของชีวิต
นายนุชากร มาศฉมาดล มีความเห็นวาการที่มีหลายหนวยงานดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยไมมแี กนกลางในการประสานงาน ทําใหมีความไมคลองตัว
ในทางปฏิบัติ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยก็เปนหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจเกี่ยวกับการดูแล
เด็กปฐมวัย แตในรางยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยทีน่ ําเสนอไมไดกลาวถึงภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทยที่ชัดเจน
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นอกจากนี้ ไดกลาวถึงปญหาในการดําเนินงานเรื่องนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย 3 ประการดังนี้ 1) ปญหาเรื่องอัตราคาจางครูพี่เลี้ยงซึ่งคอนขางต่ํา
เนื่องจากทองถิ่นไมมีงบประมาณสนับสนุน 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะเด็กอายุ 3 ป ทีไ่ ดรับถายโอนมาจากหนวยงานอื่น ในขณะที่เด็กในทองถิ่น
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลอยูแลวตั้งแต 2 ป ไมไดรับเงินอุดหนุน ทองถิ่นตอง
สนับสนุนงบประมาณดวยตัวเอง
3) วิธกี ารที่กําหนดใหทองถิ่นรับภารกิจในการจัด
การศึกษามีความไมสอดคลองกัน เนื่องจากการประเมินความพรอมขององคกรทองถิ่นใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขณะที่การรับภาระเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ไมจําเปนตอง
ประเมินความพรอมของทองถิ่นในการจัดการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) มีขอ เสนอแนะ
2 ประการ คือ 1) ควรใหความสําคัญกับเด็กดอยโอกาสใหมากขึ้น โดยควรมีมาตรการที่
ชัดเจนในการดูแลเด็กกลุมนี้ 2) สกศ. ควรจะทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการถายโอนการจัด
การศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพเพื่อเปน
ตนแบบของการขยายผลตอไป
ภราดาวิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน เห็นดวยวาควรใหความสําคัญกับเด็กดอยโอกาส
โดยเฉพาะครอบครัวยากจน
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีขอ เสนอใหปรับแกไขเอกสารใหมีเนื้อหาที่อยูใน
วิสัยที่ปฏิบัติได และสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง เชน การกําหนดวิสัยทัศน ที่กําหนดให
เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับและมีการพัฒนาที่เปนเลิศนั้น
มีความเห็นวาควรใชคําวาการ
พัฒนาที่ดีแทน นอกจากนี้ ขอมูลพื้นฐานที่นําเสนอตองชัดเจนและครอบคลุมโดยเฉพาะ
หนวยงานเอกชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นายอมเรศ ศิลาออน เสนอใหมีการกําหนดแนวทางการใหความรูกับพอแม
ผูปกครอง ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานที่ควรจะเปน
เนื่องจากโดยพื้นฐาน
พอแมจะเปนผูที่ใกลชิดกับเด็กมากที่สุดในชวงวัยนี้ และนายมานะ สุดสงวน เห็นดวยกับ
แนวทางดังกลาว เนื่องจากสภาพปจจุบัน โดยเฉพาะในทองถิ่น กลุมพอแมมีอายุไมมากนัก
และไมมีประสบการณในการเลี้ยงดูเด็กทีถ่ ูกตอง
รองเลขาธิการ กศช. ใหขอเสนอแนะวาควรศึกษาใหครอบคลุมทุกมิติของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย วิเคราะหทั้งจุดแข็งและโอกาสซึ่งสามารถโยงไปถึงการกําหนดยุทธศาสตร
เพื่อใชจุดแข็งหรือโอกาสในการแกปญหาได และในขณะนี้ตองหาวิธีดําเนินการแกไขปญหาที่
เปนจุดออน
นอกจากนี้มีความคิดเห็นวาลักษณะการเขียนยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ไมใชการเขียนเชิงยุทธศาสตร เปนเพียงการนําเอาหัวขอมาตั้งเปน
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ยุทธศาสตรเทานั้น ดังนั้น การเขียนยุทธศาสตรจึงควรจะไดมกี ารวิเคราะหถึงปญหาที่
แทจริงกอน จึงมากําหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหานั้น และการวิเคราะหยังตอง
คํานึงถึงมิติการดําเนินงานของทุกหนวยงานดวย จึงจะทําใหยุทธศาสตรที่กําหนดไวมี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
ผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายมนูญ อรามรัตน) มี
ความคิด เห็ นวายุทธศาสตรที่เสนอมานั้ นยังขาดความชัดเจนเรื่องหน วยงานหลักที่จะ
ดูแลรับผิดชอบเรื่องเด็กปฐมวัย และเสนอวากระทรวงมหาดไทยควรเปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินงาน เพราะเปนกระทรวงที่ดูแลใกลชิดประชาชนมากที่สุด โดยใหกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงหลักอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ ใหความรวมมือเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติ
นอกจากนี้ยังเสนอวา กระทรวงศึกษาธิการ ควรแยกมิติเฉพาะเรื่องการศึกษา
ออกมาดําเนินการ เพื่อไมใหเกิดความสับสนในระดับปฏิบัติ
นายอําพล จินดาวัฒนะ เสนอใหยกเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปน
ยุทธศาสตรแหงชาติ
โดยบูรณาการเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสวนของสังคม
เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญ จําเปนตองวิเคราะหปญหาทั้งหมดและกําหนด
ยุทธศาสตรยอยพรอมทัง้ กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ทั้งนี้รัฐบาลอาจกําหนด
กลไกในการประสานงานรวมระหวางกระทรวงที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อผลักดัน
ใหเกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรโดยไมจําเปนตองกําหนดใหเปนภารกิจของกระทรวง
ใดกระทรวงหนึ่ง
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีความเห็นวา แตละหนวยงานควร
ดําเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ สําหรับการบูรณาการหรือยกระดับเปนยุทธศาสตร
แหงชาติ อาจดําเนินการเมื่อเรื่องเสนอไปที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) ซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบงานในภาพรวม
ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน เสนอใหศึกษาเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของหมอมหลวงปน มาลากุล ที่บรรยายตอหนาพระที่นั่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเด็กใน
รัฐบาลสมัย นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนางสายสุรี จุติกุล เปน
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ดูแลรับผิดชอบและเปนผูประสานแผนพัฒนาเด็ก
โดยมอบหมายใหกระทรวงตางๆ ไปดําเนินการตามแผน ซึ่งตรงกันขามกับแนวทางการ
ดําเนินงานในปจจุบันที่แตละกระทรวงทําแผนแลวเสนอขึ้นเปนภาพรวมที่รองนายกรัฐมนตรี
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แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะใชวีธีการแบบใด ตองคํานึงถึงการพัฒนาเด็กแบบไมแยกสวน
เปนสําคัญ
ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีความเห็นวาในชวงที่ผานมา สกศ.
ดําเนินการไดเหมาะสมในฐานะเปนตัวกลางในการดําเนินงานใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนนี้ และไดพยายามดําเนินการใน
เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ ไมไดเนนเรื่องการศึกษาหรือเรื่องสุขภาพแตเพียงอยาง
ใดอยางหนึ่ง และกลาวสนับสนุนนายอําพล จินดาวัฒนะ ที่เห็นวาควรยกเรื่องการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลควรมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้ได
เสนอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งเปนกระทรวงที่ตั้งขึน้ มา
เพื่อดูแลเรื่องคนอยางเปนองครวม เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องนี้
ผูชวยเลขานุการ (นางสิริพร บุญญานันต) ชี้แจงวา (ราง) นโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) พ.ศ. 2547-2551 ที่นําเสนอในวันนี้ เปนแผนที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินการรวมกันของหลายกระทรวง และหลายเรื่องที่กรรมการเสนอนั้น
มีอยูในมาตรการแลว แตอยางไรก็ตาม จะนําประเด็นที่เปนขอเสนอจากกรรมการเพื่อไป
เสนอคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) พิจารณาดําเนินการตอไป
มติ
ที่ประชุมใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(0-5 ป) พ.ศ. 2547-2551 ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําเสนอ โดยมอบหมาย
ใหปรับแกตามความเห็นของที่ประชุมกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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