รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้มาประชุม
๑.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
กรรมการโดยตาแหน่ง
๒.
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายอานาจ วิชยานุวัต)
๓.
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน)
๔.
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน)
๕.
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ แทน)
๖.
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๗.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แทน)
๘.
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน)
๙.
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
(นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล แทน)
กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
๑๑. พระเทพเวที
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
๑๒. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๑๓. รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
กรรมการ
๑๕. นายกิติ มาดิลกโกวิท
กรรมการ

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
นายธาดา เศวตศิลา
นายนนทวัฒน์ สุขผล
พลเอกพหล สง่าเนตร
นายวณิชย์ อ่วมศรี
นายอรรถการ ตฤษณารังสี
เลขาธิการสภาการศึกษา (นายสุภัทร จาปาทอง)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๔. นางจรวยพร ธรณินทร์
๒๕. รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย
๒๖. ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง
๒๗. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์
๒๘. นายนิติ นาชิต
๒๙. นายบดินทร์ อูนากูล
๓๐. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
๓๑. นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
๓๒. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๓๓. นายสุกิจ อุทินทุ
๓๔. ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว
๓๕. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี
๓๖. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๓๗. รองศาสตราจารย์พิเศษอานาจ บัวศิริ
๓๘. ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๒. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๒. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
๓. นายคมกฤช จันทร์ขจร
๔. นางศิริพร ศริพันธุ์
๕. นายกวิน เสือสกุล
๖. นางพิจารณา ศิริชานนท์
๗. นางกมลทิพย์ เมฆพุก
๘. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
๙. นายสาเนา เนื้อทอง

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
ผอ.สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผอ.สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.สานักอานวยการ
ผอ.สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผอ.สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล
นางนันทิชา ไวยนพ
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผอ.สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผอ.สานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผอ.สานักสื่อสารองค์กร
ผอ.สานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิด การประชุม และมอบหมาย นายสุภัทร
จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้รั บ อนุ มัติจ ากรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ (นายณัฏ ฐพล ทีปสุ ว รรณ) ประธาน
กรรมการสภาการศึกษาให้จัดประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปฏิบัติตามพระ
ราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) โดยในวันนี้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร จานวน ๒๓ คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๓๘ คน จึงขอให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายงานตัวตามลาดับ ดังนี้ ๑) นางจรวยพร ธรณินทร์ ๒) รองศาสตาจารย์จุลนี เทียนไทย ๓) ศาสตราจารย์
กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง ๔) ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ ๕) นายนิติ นาชิต ๖) นายบดินทร์ อูนากูล
๗) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ๘) นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์ ๙) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ๑๐) นายสุกิจ อุทินทุ
๑๑) ศาสตราจารย์สุพจน์ หาญหนองบัว ๑๒) รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี ๑๓) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๑๔) รองศาสตราจารย์พิเศษอานาจ บัวศิริ และ ๑๕) ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต และในวันนี้มีกรรมการ
ลาประชุม ๒ รูป/คน คือ ๑) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และ ๒) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ
มติ
วาระที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่
๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จานวน ๑๕ หน้า เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
วาระที่ ๓

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยไม่แก้ไข
เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

ความก้าวหน้าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่สอดรับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุม
สภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) โครงสร้างองค์ประกอบ

และอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่สอดรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามที่
ฝ่ ายเลขานุ การเสนอ และมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุการปรับเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการให้ ความเห็ น ก่อนน าเสนอประธานสภาการศึ กษา (รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร)
พิ จ ารณาลงนามคาสั่ งแต่งตั้ง โดยภายหลั งการประชุม สภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ฝ่ ายเลขานุการได้
ดาเนิ น การ ดังนี้ ๑) ปรั บ แก้เพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ทั้ง ๖ คณะ ๒) จัดส่ง (ร่าง) โครงสร้างองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เสนอให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและปรับแก้ และ ๓) จัดทา (ร่าง) คาสั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาเสนอประธาน กรรมการสภาการศึ ก ษา (รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ) พิจารณาลงนาม จึงขอนาเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
มติ
วาระที่ ๔

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ความก้ า วหน้ า การจั ด ท า Dashboard เพื่ อ การติ ด ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอความก้าวหน้าการจัดทา Dashboard
เพื่อการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในเบื้องต้นได้จัดทำตัวอย่ำงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรดำเนินงำนในเรื่องและประเด็นกำรปฏิรูป ที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของ
ประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยลำดับรอง ประกอบด้วย ๕ ประเด็นย่อย
๑๖ กิจกรรม ผลติดตำมกำรดำเนินงำนในปัจจุบันพบว่ำ กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร เนื่องจำก
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. ... ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ำรประกำศใช้ ต ำมระยะเวลำที่ ก ำหนด จึ ง ท ำให้
ไม่สำมำรถตรำกฎหมำยลำดับรองและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ที่จะต้องมีกำรปรับแก้ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินกำรแล้ว ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงดำเนิน กำร
๘ กิจกรรม และกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร ๕ กิจกรรม สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำขอเสนอรูปแบบ
กำรจัดทำ Dashboard เพื่อการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๒ รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ ๑ กำรรำยงำนตำมตำรำงกิจกรรมกำรดำเนินงำนที่ปรำกฏในแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ และจำแนกระดับควำมสำเร็จของกิจกรรมกำรดำเนินกำรด้วยสี ๓ สี คือ สีเขียว หมำยถึง
ดำเนินกำรแล้ว สีเหลือง หมำยถึง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และสีแดง หมำยถึง ยังไม่ได้ดำเนินกำร ซึ่งกำรรำยงำน
รู ป แบบนี้ มี ข้ อ ดี คื อ เข้ ำ ใจง่ ำ ยและมี ร ำยละเอี ย ดแสดงควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรด ำเนิ น งำนในแต่ ล ะกิ จ กรรม
ที่สอดรับเป้ำหมำยและตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑.๑ กำรมีพระรำชบัญ ญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ... และมีกำรทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มีควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรดำเนินงำนเป็นสีเหลือง เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนเตรียมกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
หลำยฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ พระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระรำชบัญญัติส ภำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑.๒ กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น และเอกชนเพื่อกำรจั ดกำรศึกษำ กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดทำข้อเสนอว่ำด้ว ยบทบำทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนเป็นสีแดง เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำร
ดำเนินกำรใด ๆ กิจกรรมที่ ๒ กำรจัดทำข้อเสนอว่ำด้วยกำรเพิ่มบทบำทของเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบต่ำง

ๆ และกำรกำกับ ดูแลที่ เหมำะสม มี ควำมก้ำวหน้ำ ของกำรดำเนิ นงำนเป็นสี เหลื อ ง เนื่องจำกอยู่ ร ะหว่ ำ ง
ดำเนินกำรและยังไม่สำมำรถนำสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดได้ เป็นต้น
รูปแบบที่ ๒ กำรรำยงำนสรุปภำพรวมกิจกรรมและกระบวนกำรดำเนินงำน โดยจำแนกระดับ
ควำมสำเร็จของกิจกรรมกำรดำเนินกำรด้วยภำพจุดสี ๓ สี คือ จุดสีเขียว หมำยถึง ดำเนินกำรแล้ว จุดสีเหลือง
หมำยถึง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และจุดสีแดง หมำยถึง ยังไม่ได้ดำเนินกำร ซึ่งกำรรำยงำนรูปแบบนี้มีข้อดีคือ
เห็นภำพกระบวนงำนในแต่ละกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจนและเข้ำใจง่ำย แต่มีข้อจำกัดคือ ไม่แสดงรำยละเอียด
กำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมทำให้ไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำกำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ของกิจกรรมมีกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
หรื อหำกสภำกำรศึกษำมีควำมประสงค์ให้ จัดทำเป็นรูปกรำฟฟิกเพื่อให้ เข้ำใจได้ ง่ำยมำกขึ้ น
ส ำนั กงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำอำจจ้ำงเอกชนดำเนินกำรออกแบบรู ปแบบกำรนำเสนอ Dashboard
เพื่ อ กำรติ ด ตำมแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศด้ ำ นกำรศึ ก ษำ จึ ง ขอเสนอต่ อ สภำกำรศึ ก ษำเพื่ อ โปรดพิ จ ำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบรูปแบบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดทำ Dashboard เพื่อการติดตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรำยและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
๑) การนาเสนอรูปแบบการติดตามความก้าวหน้าการจัดทา Dashboard เพื่อการติดตามแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ตามรู ป แบบที่ ๑ มี ค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากท าให้ ท ราบรายละเอี ย ด
การดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ เรื่องที่ ๑
กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่
และกฎหมำยลำดับรอง ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑.๒ กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ กิจกรรมที่ ๒ กำรจัดทำข้อเสนอว่ำด้วยกำรเพิ่มบทบำทของเอกชนในกำร
จัดกำรศึกษำรูปแบบต่ำง ๆ และกำรกำกับดูแลที่เหมำะสม เป็นเรื่องดีที่รัฐควรสนับสนุนให้ภำคเอกชนได้เข้ำ
มำร่วมกับโรงเรียนดำเนินกำรโครงกำร Partnership School ถึงแม้จะใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรค่อนข้ำง
นำนหลำยปี แต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ค วรขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ขึ้ น ให้ ไ ด้ ปั ญ หำอุ ป สรรคประกำรหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ ำง
กำรดำเนินกำรโครงกำร Partnership School คือกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรสถำนศึกษำทำให้ขำดควำมต่อเนื่อง
ในกำรดำเนินกำร ขำดกำรทำ Succession Plan ในระบบ Human Resource Manangement และปัญหำ
อีกประกำรหนึ่งของโรงเรียนร่วมพัฒนำ คือกำรเสนอแนวคิดของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำรุ่นใหม่ ที่ได้เสนอ
แนวคิดกำรดำเนินงำนร่วมระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน แต่มีข้อจำกัดในกระบวนกำร
น ำเสนอแนวคิด ที่จ ะต้องผ่ ำนขั้น ตอนในระดับจังหวัดก่อนแล้ วจึงส่ ง ไปยังหน่วยงำนต้นสั งกัด ในส่ วนกลำง
เป็ น เหตุ ใ ห้ ก ำรสื่ อ สำรขำดช่ ว งและไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ได้ นอกจำกนั้ น ยั ง มี ปั ญ หำอื่ น ๆ ซึ่ ง
คณะอนุกรรมกำรสภำกำรศึกษำที่จ ะจั ดตั้งขึ้นใหม่ควรพิจำรณำและหำแนวทำงกำรปลดล็ อคแก้ไขปัญ หำ
เพื่ อ ให้ เ อกชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด กำรศึก ษำได้ อ ย่ำ งแท้ จ ริง ทั้ ง นี้ กำรให้ ภ ำคเอกชนเข้ ำ มำมีส่ ว นร่ว ม
ไม่ ค วรเป็ น เพี ย งกำรด ำเนิ น กำรโครงกำร Corporate Social Responsibility (CSR) เท่ า นั้ น แต่ ค วรให้
ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ตรงตามบริบทในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
๒) กำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ทั้ง ๗ เรื่อง ๒๙ ประเด็นกำรปฏิรูป หำก
มีกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง จะสำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จได้ภำยใน ๒ ปี แต่อำจมีบำงเรื่องที่ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรให้ แล้ว เสร็ จภำยใน ๒ ปีได้ อำทิ เรื่องกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ ก อย่ำงไรก็ตำมหำกมี ก ำร
ดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง จะสำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จได้ ตัวอย่ำงเช่น ในปัจจุบันมีสถำนกำรณ์ที่เกิด
โรคระบำดติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์

การศึกษาทางไกลผ่ า นดาวเทีย ม (Distance Learning Television : DLTV) ของมูล นิธิการศึ กษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นและยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม เป็นต้น
๓) การนาเสนอรูปแบบการติดตามความก้าวหน้าการจัดทา Dashboard เพื่อการติดตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามรูปแบบที่ ๒ ซึง่ เป็นจุดวงกลมเล็ก ๆ มีประโยชน์และมีความเหมาะสมเช่นกัน
เนื่องจากทาให้เห็นภาพรวมของแต่ละประเด็นการปฏิรูปได้ง่าย แต่ควรแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานในภาพเดียวกันด้วย โดยอาจทาเป็นรูปวงกลมที่แบ่งเป็น Quadrant และมีช่องหมายเหตุเพิ่มเติม
เพื่อแสดงให้ เห็ น ชัด เจนว่ าในแต่ ล ะกิ จ กรรมมีปั ญหาอุปสรรคอย่า งไร เช่น เมื่อเวลาผ่ านไประยะหนึ่ ง แต่
ความก้าวหน้าการดาเนินงานยังคงอยู่ที่ เดิมที่ Q1 หรือ Quadrant ที่ 1 จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เป็น
ต้น
๔) ควรจั ดล ำดับ ควำมส ำคั ญของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรู ปประเทศด้ำ นกำรศึ ก ษำ
ในแต่ล ะเรื่ อ งแต่ล ะประเด็น กำรปฏิรู ป เนื่องจำกทรั พยำกรมีจ ำกั ด และกระทรวงศึ ก ษำธิ กำรต้ อ งจั ด สรร
งบประมำณส่วนหนึ่งเพื่อรองรับกำรแก้ไ ขปัญหำที่เกิดจำกโรคระบำดติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยกำหนดเรื่องหรื อกิจกรรมที่ต้องกำรให้ มีกำรดำเนินงำนที่เกิดผลเป็นรูปธรรมในล ำดับแรก กิจกรรมใด
ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจานวนมากสามารถดาเนินการได้ทันที หรือบางกิจกรรมอาจดาเนินการร่วมระหว่างรัฐ
และเอกชน โดยมี ภ าคเอกชนเป็ น Project Manager มี ก ารก ำหนดเป้ ำ หมำยตั ว ชี้ วั ด เป็ น รำยไตรมำส
๕) มอบหมายสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ประสานงานการติดตามแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ
มติ
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วำมเห็ น ชอบกำรจั ด ท ำ Dashboard เพื่ อ การติ ด ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษาทั้ง ๒ รูปแบบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยปรับ การนาเสนอรูปแบบที่ ๑ ให้เข้าใจง่ายขึ้นและ
มีการเปรียบเทียบการดาเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้น ส่วนการนาเสนอภาพรวมตามรูปแบบที่ ๒
ให้ปรับโดยให้แบ่งวงกลมเป็น Quadrant และมีช่องหมายเหตุเพิ่มเติม
๔.๒ แนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอสาระสาคัญเรื่องแนวทางการปรับอัตรา
เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ อุ ด หนุ น
การจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน จากเดิม การจัดสรรแบบแสดงรายการใช้จ่าย เป็น วิธีการจัดสรรแบบรายหั ว
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ และเริ่มให้ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ขยายระยะเวลาการสนับสนุนจากเดิม ๑๒ ปี เป็น ๑๕ ปี หรือตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาได้รับ การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ตามอัตราที่ประกาศใช้
ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่า ย ๕ รายการ ได้ แ ก่ ค่ า จั ด การเรี ย นการสอน ค่ า หนั ง สื อ เรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนั กเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นับเป็นเวลา ๑๐ ปีที่ไม่มี
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัว ในขณะที่มูลค่าที่แท้จริงของเงินลดลงตามอัตราเงินเฟ้อ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจึงร่วมกับหน่วยงานหลัก ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ดาเนินโครงการศึกษาแนวทางการ
จั ดสรรงบประมาณให้ ส อดคล้ องกับ ความจาเป็นของผู้ เรียนและลั กษณะพื้นที่ข องสถานศึ กษา เพื่อศึกษา
แนวทางในการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ การดาเนินงานได้มีการสารวจค่าใช้จ่ายจริงของสถานศึกษาจาแนกตามกิจกรรมรายจ่าย โดยการ

จัดทาแบบสอบถามและการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก แต่มีความล่าช้าเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลคาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ปรับ
แผนการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะ
๑๐ ปีที่ผ่านมา อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ดัชนีราคาผู้บริโภค จานวนการเกิดของประชากรไทย และความสามารถ
ในการจัดเก็บรายได้ของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้สะท้อนมูลค่า
ที่แท้จริง และนาไปพิจารณาร่วมกับผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจริงของสถานศึกษา เพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอ
ทางเลือกในการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและ
สถานศึกษา สรุปข้อค้นพบที่สาคัญ ดังนี้
๑) อัตราเงินเฟ้อในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีอัตราเงินเฟ้อสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๖๒ ประมาณร้อยละ ๑๕.๙๓
๒) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย พบว่าระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ ประเทศไทย
มีการเติบโตของ GDP รวมประมาณร้อยละ ๔๒.๖ เมื่อเปรียบเทียบอัตราเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงของ
GDP ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ ทาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอัตราการเติบโตโดยรวมของ GDP สูงกว่าอัตรา
เงินเฟ้อสะสม เมื่อพิจารณาความสามารถในการจัดเก็บ รายได้ของรัฐ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี ได้แก่
รายได้จากภาษีสรรพสามิต รายได้จากรัฐวิสาหกิจ รายได้จากสัมปทาน และรายได้อื่นๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ประมาณ ๑.๗๔ ล้านล้านบาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมีรายได้ประมาณ ๒.๕๖ ล้านล้านบาท การจัดเก็บรายได้
สู งขึ้น ประมาณร้ อยละ ๕๐ และในช่ว งระยะเวลา ๒-๓ ปีที่ผ่ านมาการจัดเก็บรายได้ลดลงเนื่องจากมี การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการจัดเก็บภาษี
๓) จานวนการเกิดของประชากรไทย จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จานวนการ
เกิดของประชากรไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อจานวนนักเรียนที่ลดลงในอนาคต ตัวอย่างเช่น
เด็กที่เข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือเด็กที่เกิดเมื่อ ๗ ปีที่แล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
มีจานวนประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน เด็กที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจานวนไม่ถึง ๗๐๐,๐๐๐ คน คิดเป็นจานวนที่
ลดลงในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ ๒๒.๙ ดังนั้นในอนาคตอีก ๗ ปีข้างหน้าจะมีเด็กเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ลดลง และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ได้ว่าในแต่ละปีจะมีอัตราการเกิด
ลดลงประมาณร้อยละ ๓
๔) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของจานวนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๒ พบว่า เด็กที่เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๕๕ มีจานวนประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจานวน
ประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ คน ลดลงจานวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน เด็กที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีจานวนประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจานวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ คน
ลดลงจ านวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน และข้ อ มู ล จ านวนนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ย ธมศึ ก ษาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจานวน ๙,๙๓๔,๒๙๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจานวน
๘,๙๑๖,๙๕๔ คน ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า ในช่ ว ง ๑๐ ปี ที่ ผ่ า นมา (ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒-๒๕๖๒) มี ผู้ เ รี ย นลดลง
๑,๐๑๗,๓๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๔
๕) การวิเคราะห์ มูล ค่าที่แท้จริงของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหั ว โดยอาศัยข้อมูล ดัช นีราคา
ผู้บริโภค พบว่า อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวปรับเพิ่มประมาณร้อยละ ๑๓.๒๖ ซึ่งไม่เกินอัตราเงินเฟ้อ
สะสม (ร้อยละ ๑๕.๙๓)

๖) การวิเคราะห์การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามอัตราเงินเฟ้อ ได้ประมาณการจาก
จานวนนักเรียนในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการจัดสรรงบประมาณ
เพื่ออุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบค่าใช้จ่ายรายหัว ใช้งบประมาณจานวนประมาณ ๖๒,๐๐๐ ล้านบาท
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใช้งบประมาณจานวนประมาณ ๖๗,๐๐๐ ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือเท่ากับ
ปี ๒๕๕๓ ในปี ๒๕๗๐ เพราะจ านวนเด็กเข้ารับการศึกษาลดลง ดังนั้นจึงเห็ นได้ชัดเจนว่าการปรับอัตรา
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามอัตราเงินเฟ้อกระทบวงเงินงบประมาณเพียงเล็กน้อยเนื่องจากจานวนนักเรียน
มีแนวโน้มลดลงตามจานวนประชากรที่ลดลง
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อ
แนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรำยและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
๑) กำรวิเครำะห์อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอเป็นการคานวณจาก
จานวนนักเรียนที่ลดลงตามจานวนประชากรเท่านั้น หากนาเรื่องจานวนครูผู้สอนที่จะลดลงตามจานวนนักเรียน
มาพิจารณาร่วมด้วยจะเป็นการปรับการใช้ทรัพยากรที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและอาจทาให้จานวนงบประมาณ
เพิ่มขึ้นไม่มาก
๒) ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการนาเสนอยังไม่ปรากฏตัวเลขการปรับเงินอุดหนุนที่คานึงถึงบริบทของ
พื้นที่ที่แสดงถึงความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในเรื่องความกันดารของพื้นที่ ดังนั้นหากมีข้อมูล หรืองานวิจัย
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อใดขอให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอต่อที่ประชุมด้วย
๓) เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องเงินอุดหนุนคือ การสนับสนุน
โรงเรียนเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับภาครัฐ โดยโรงเรียนเอกชนที่ดาเนินการบริห าร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนแทนโรงเรียนของรัฐได้ แต่ความจริง
ที่ปรากฏในปัจจุบันคือ ยังมีความเหลื่อมล้าระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน
๔) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไม่ ขั ด ข้ อ งในการขอปรั บ อั ต ราเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว ตามที่
ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่ต้องให้เป็นไปตามหลักความคุ้มค่ากับประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดกับตัวเด็ก
นักเรียนเป็นประการสาคัญ และประเด็นปัญหาสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันประการหนึ่งคือ
ความไม่ถูกต้องสมบู ร ณ์ของข้อมูล อาทิ ข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณที่มีความซ้าซ้อนกัน ในเรื่องค่าหนังสือ
โดยโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบงาน เละมีค่าหนังสือ
ที่ต้องพิมพ์แจกนักเรียนแต่ไม่ได้ใช้ ทาให้เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจาเป็นต้องมีฐานข้อมูล
Big data ที่มรี ะบบป้องกันการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวไม่ให้เกิดความซ้าช้อน และระบบป้องกันการทุจริตด้วย
๕) เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สิ้นสุดลง จะ
เป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน จากต่างประเทศ ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ใน
ภาคอุตสาหกรรมจะไม่ใช่ผู้จบปริญญาตรีแต่จะเป็นผู้จบการศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้จบการศึกษาสายอาชีพจานวนน้อย
ประมาณปีล ะ ๓๐๐,๐๐๐ คน ไม่เพียงพอต่อการป้อนเข้า สู่ ตลาดแรงงาน ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องร่วมกันผลักดันให้มี ผู้เรียนและผู้จบ
การศึกษาสายอาชีพในจานวนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีสมรรถนะและทักษะสูงเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานพื่อรองรับ
การลงทุนจากต่างประเทศ
๖) ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
งบประมาณที่รัฐสนันสนุนกับสมรรถนะและทักษะที่เกิดขึ้นจริงของเด็ก เช่น สมรรถนะด้าน Digital Literacy,

Digital Proficiency และทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสม
เช่น ภาษาอังกฤษใช้ Common European Framework of Reference for Languages: CEFR ในการวัด
หรือการวัดและประเมินผลโดยวิธี Objectives and key results: OKRs เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นข้อมูล
ให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๗) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียน
ทุกโรงเรียนต้องปรับตัว รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยทีต่ ้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้นจานวนมาก ทั้งค่าใช้จ่ายประจา อาทิ เงินเดือนครู ค่าสาธารณูปโภค
และค่าใช้จ่ายประจาปี อาทิ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีม่ ีกาหนดจัดเก็บในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ค่าภาษีป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่โรงเรียนเอกชนต้อง
รับภาระ รัฐบาลควรช่วยเหลือโดยการขยายระยะเวลาการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกไป อาทิ ขยายระยะเวลา
การจ่ายค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป อีก ๒ ปี เพื่อให้โรงเรียนเอกชนได้มีเวลาปรับตัวและหารายได้เพิ่ม
ส าหรั บ การจ่ า ยภาษี ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ แ จ้ ง ให้ ท รา บว่ า
กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญของโรงเรียนเอกชน และเข้าใจในความเดือนร้อนจาเป็นของโรงเรียน
เอกชน ซึ่ ง ได้ เ ตรี ย มการเรื่ อ งการขอขยายระยะเวลาการจ่ า ยภาษี ส าหรั บ โรงเรี ย นเอกชนในการประชุม
คณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปแล้ว
มติ
ที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรปรับอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอ
โดยให้นำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ของคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำไปพิจำรณำประกอบกำรดำเนินงำน
วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กรอบแนวคิดด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการสภาการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยมีเป้าหมายของผู้เรียนและของประเทศ
ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนมีเป้าหมายประสบความสาเร็จในการศึกษาเพื่อการมีงานทา ส่วนเป้าหมายของประเทศไทย
ต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศได้ในอนาคต โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ระยะสั้น ประเทศไทยต้องการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้สามารถยืนอยู่ได้ในเวทีโลก
ระยะกลาง ประเทศไทยต้องการให้สามารถแข่งขัน ได้ในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ตัดสินใจมาลงทุนใน
ประเทศไทย และในระยะยาว ประเทศไทยต้องการความยั่งยืน เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างการเรียนรู้ของประเทศตะวันออกและประเทศตะวันตกมีความแตกต่างกัน ในประเทศ
ทางตะวันออกเช่นประเทศไทย พบว่า ในช่วงอายุ ๒๐ ปีแรก เด็กไทยเก่งกว่าเด็กต่างชาติ เพราะวัดผลการ
เรียนรู้ด้วยการสอบ เด็กไทยท่องจาเก่งจึงได้คะแนนสูง ในขณะเดียวกันประเทศตะวันตกจะเน้นการพัฒนาเด็ก
ให้คิดเป็น สอนให้เข้าใจในที่มาของสิ่งที่เรียน และวัดผลการพัฒนาเด็กโดยไม่ได้ยึดการแข่งขันหรือผลลัพธ์
เป็นหลัก หลังจากอายุ ๒๐ ปี เด็กไทยยังคงมีการพัฒนาแต่ขาดความเข้าใจเชิงลึก ตรงกันข้ามกับประเทศ
ตะวันตกซึ่งเด็กจะมีการตกผลึกทางความคิดและพัฒนาได้ดีกว่า เด็กไทย จึงพบว่ามีนักคิดและเจ้าของบริษัทที่
ประสบความสาเร็ จจ านวนมากในประเทศตะวันตก ในขณะที่เด็กไทยจะทางานเป็นพนักงาน เป็นลูกจ้าง
ไม่ส ามารถคิดสิ่ งใหม่ออกมาเป็น นวัตกรรมได้ ทั้งนี้ สิ่ งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะระบบการศึกษาของไทย ทาให้
เด็กไทยมีทัศนคติแบบดั้ งเดิม หรือยึดติดอยู่ในกรอบเดิม ๆ (Fixed Mindset) ซึ่งเรียนเพื่อสอบและทางาน
เพื่อให้ได้ผลงาน แต่ไม่เข้าใจที่มาที่ไปอย่างลึกซึ้ง ส่วนเด็กในประเทศตะวันตกจะมี ทัศนคติ หรือ Mindset

ที่แตกต่างจากประเทศตะวันออก ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นได้หลังจากเด็ก สาเร็จการศึกษาและเข้าสู่
วัยทางาน
การเรียนรู้ของคนทั่วไปคือประมาณ ๘๐ ปี โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือการเรียนรู้ในระบบ
การศึกษา มีเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ ๒๐ ปี คือผู้สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาและมีมาตรฐานของความรู้พื้นฐาน
ส่วนที่สอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อ ตอบสนองการใช้ชีวิตจนอายุครบ
๘๐ ปี สาหรับการเรียนรู้ในส่วนแรก (การศึกษาในช่วงอายุ ๒๐ ปีแรก) มีพื้นฐานของการศึกษาคือหลั กสูตร
(Curriculum) เช่น การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ หากอายุเกิน ๒๐ ปีขึ้นไปจะ
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เพื่อทาให้เกิดความสามารถหรือสมรรถนะสาหรับการ
ประกอบอาชีพ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกทาให้การศึกษามีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี ข้อมูล
รูปแบบการเรียน หลักสูตร และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่การเรียนรู้ในระบบกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองยังมีเส้นแบ่ง (Boundary) ซึ่งเป็นข้อจากัดของการพัฒนา ดังนั้นจึงควรมีการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ทั้ง ๒ ส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทาให้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลก ณ ปัจจุบัน เช่น ธุรกิจหรือความต้องการของตลาด หมุนเข้า
มาในระบบการศึกษา (Education Eco-System) เป็นการทาลายกรอบที่กาหนดไว้ (Boundary) โดยการนา
ความต้องการของโลกในปัจจุบันมาประยุกต์เข้ากับการศึกษาตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศไทย และเพื่อผลิตคนที่มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Education Eco-System จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้
แบบเดิมเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นการหมุนระบบการศึกษา โดยในส่วนของการจัดการศึกษา (Supply)
จะต้องตอบสนองความต้องการของโลกในปัจจุบัน (Demand) ซึ่งความต้องการของประเทศ ได้แก่ คนทางาน
สังคมเมืองมีความเป็นอยู่ที่ดี คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นคนดี ซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เมื่อทราบ
Demand แล้ ว จะต้ อ งจั ด การ Supply ให้ ต อบโจทย์ กั บ Demand โดยจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ไ ด้ ต ลอดเวลา
มี Platform ซึ่งบางอย่ างจะต้องกาหนดเป็นแบบแผนที่แน่นอน (Fixed) แต่บางอย่างต้องมีความยืดหยุ่น
(Flexible) เพื่อให้การเรียนรู้สามารถทาได้ตลอดเวลาผ่านหลักสูตร (Curriculum) โดยเน้นการสอน STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) ภาษา (Language) สมรรถนะ (Competency)
ทักษะทางสังคม (Social skill) และทักษะดิจิทัล (Digital skill) การสร้าง Education Eco-System จะต้อง
สร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ ได้ ครูและนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
หมุนของระบบการศึกษาโดยไม่มีการบังคับ เปลี่ยนระบบการศึกษาจากเดิม ที่เป็นกรอบและมีข้อจากัดให้เป็น
ระบบ Eco-System ที่ตอบสนองซึ่งกันและกัน ซึ่งประธานกรรมการสภาการศึกษาได้นาเรื่องและประเด็น
การปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามาปรับให้เข้ากับแผนภาพที่ได้นาเสนอ และมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่นาแนวคิดนี้ไปพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทย
ต่อไป ทั้งนี้ให้เร่งดาเนินการในประเด็นที่ เร่งด่วนหรือประเด็นที่เห็น ว่ามีประโยชน์ ส่วนประเด็นใดที่ใช้ระยะ
เวลานาน หรือยังไม่มีความจาเป็น เร่งด่วนอาจดาเนินการในภายหลัง เนื่องจากมีข้อจากัด ด้านเวลาในการ
ดาเนินงาน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ กาหนดวันประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ก าหนดการประชุ ม สภาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๓ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๗.๐๐ น.
นางกมลทิพย์ เมฆพุก
นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ
นายกัมพล ธรรมหมื่นยอง
ผู้จดรายงานการประชุม
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

