รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมกําแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ป สกศ. และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผูมาประชุม
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานการประชุม
(รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แทน)
กรรมการโดยตําแหนง
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายสุภัทร จําปาทอง)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายสุเทพ แกงสันเทียะ)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(วาที่รอยตรี ธนุ วงษจินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทน)
๕. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
กรรมการ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน)
๗. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นายชูรินทร ขวัญทอง หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย แทน)
๘. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผูตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๙. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นางนภสร ทุงสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน)
กรรมการ
๑๐. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา แทน)
๑๑. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
(นางสาววรวรรณ พลิคามิน ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน แทน)
กรรมการที่เปนพระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ
๑๒. สมเด็จพระมหาวีรวงศ
กรรมการ
๑๓. พระเทพเวที
กรรมการ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน
๑๔. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
กรรมการ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๕. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
กรรมการ

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

กรรมการที่เปนผูแทนองคกรวิชาชีพ
นายวรชาติ เฉิดชมจันทร
กรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
รองศาสตราจารยวินัย ดะหลัน
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาอี่น
บาทหลวงเดชา อาภรณรัตน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายกิติ มาดิลกโกวิท
นายกิตติรัตน มังคละคีรี
นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ
นางจรวยพร ธรณินทร
รองศาสตราจารยจุลนี เทียนไทย
ศาสตราจารยกิตติคุณชนิตา รักษพลเมือง
ศาสตราจารยเกียรติคุณชุติมา สัจจานันท
ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน
นายธาดา เศวตศิลา
นายนนทวัฒน สุขผล
นายนิติ นาชิต
นายบดินทร อูนากูล
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
นางปทมา วีระวานิช
พลเอก พหล สงาเนตร
นายสุกิจ อุทินทุ
ศาสตราจารยสุพจน หารหนองบัว
รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําลี
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
รองศาสตราจารยพิเศษอํานาจ บัวศิริ
ศาสตราจารยอํานาจ วงศบัณฑิต
เลขาธิการสภาการศึกษา (นายอํานาจ วิชยานุวัติ)

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
๒. นายพีรศักดิ์ รัตนะ
๓. นายสวัสดิ์ ภูทอง
๔. นายคมกฤช จันทรขจร
๕. นางศิริพร ศริพันธุ
๖. นางพิจารณา ศิริชานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา
ผูชวยเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

๗. นายกวิน เสือสกุล
๘. นายภูมพิ ัทธ เรืองแหล
๙. นางณัฐกฤตา พึ่งสุข
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.) สํานักงาน กศน.
นายสําเนา เนื้อทอง
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู
นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นางอําภา พรหมวาทย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
นายสมพงษ ผุยสาธรรม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
นางรุจิรา สุนทรีรัตน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางนันทิชา ไวยนพ
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นางประวีณา อัสโย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นางสาวขนิษฐา จิรวิริยวงศ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นางสาวปทมา เอี่ยมละออง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

เมื่ อกรรมการเข าร วมการประชุ มครบองคประชุมแลว ประธานการประชุม (คุ ณหญิงกั ลยา
โสภณพนิช) กลาวเปดการประชุม และกลาวขอบคุณกรรมการสภาการศึกษาที่เ ขารวมการประชุมผา นสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในวันนี้
ก อ นเริ่ ม การประชุ ม นางป ท มา คํ า ภาศรี เจ า หน า ที่ ก ลุ ม เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
สภาการศึกษา สํานักอํานวยการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมวันนี้
เปนการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรับอนุมัติใหจัดประชุม
ผา นสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส (ปฏิ บัติตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) และขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริ ห าร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอ ๒ (๑) พื้นที่ควบคุม
สู งสุ ด และเข มงวด ห า มการจั ดกิ จ กรรมซึ่งมีการรวมกลุมของบุคคลที่มีจํานวนรวมกัน มากกวายี่สิบ หาคน
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจึ งจั ด ประชุ ม สภาการศึ ก ษา ณ ห อ งประชุ ม กํ า แหง พลางกู ร ชั้ น ๓
อาคาร ๕๖ ป สกศ. รวมกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ปฏิบัติตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งฝายเลขานุการไดแจง Link เพื่อเขาสูระบบ
การประชุม และ QR-Code เอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการทุกทานกอนหนานี้แลว
ในวั นนี้ มี กรรมการสภาการศึ กษาเข ารวมประชุ ม ณ ห องประชุ มกํ าแหง พลางกู ร ชั้ น ๓
อาคาร ๕๖ ป สกศ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จํานวน ๒ คน และเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๓๘ คน และขออนุญาตใหกรรมการที่เขารวมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสรายงานตัวตามลําดับ
ดังนี้ ๑) สมเด็จพระมหาวีรวงศ ๒) พระเทพเวที ๓) นายกิตติรัตน มังคละคีรี 4) นายกิติ มาดิลกโกวิท
๕) นายเกี ย รติ ชั ย โสภาเสถี ย รพงศ ๖) นางจรวยพร ธรณิน ทร ๗) รองศาสตราจารยจุล นี เทีย นไทย
๘) ศาสตราจารยกติ ติคุณชนิตา รักษพลเมือง ๙) ศาสตราจารยเกียรติคุณชุติมา สัจจานันท 10) ศาสตราจารยดิเรก
ป ทมสิ ริ วั ฒ น 11) บาทหลวงเดชา อาภรณรัตน 12) นายธาดา เศวตศิล า 13) นายนนทวัฒ น สุขผล

14) นายนิติ นาชิต 15) นายบดินทร อูนากูล 16) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม 17) นางปทมา วีระวานิช
18) พลเอก พหล สงาเนตร 19) นายวรชาติ เฉิดชมจันทร 20) รองศาสตราจารยวินัย ดะหลัน 21) นางสาวสมใจ
สุวรรณศุภพนา 22) นายสุกิจ อุทินทุ 23) ศาสตราจารยสุพจน หารหนองบัว 24) รองศาสตราจารยอนุชาติ
พวงสําลี 25) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ 26) นายอรรถการ ตฤษณารังสี 27) รองศาสตราจารยพิเศษอํานาจ
บัวศิริ 28) ศาสตราจารยอํานาจ วงศบัณฑิต 29) นายสุภัทร จําปาทอง 30) นายสุเทพ แกงสันเทียะ
31) ว า ที่ ร อ ยตรี ธนุ วงษ จิ น ดา 32) นายนิ รั ต น พงษ สิ ท ธิ ถ าวร 33) นางสาวอั ญ ชลิ ต า กองอรรถ
34) นายชูรินทร ขวัญทอง 35) นางคนึงนิจ คชศิลา 36) นางนภสร ทุงสุกใส 37) นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
และ 38) นางสาววรวรรณ พลิคามิน ทั้งนี้ ฝายเลขานุการไดแจงใหผูเขารวมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ไดรับทราบขอปฏิบัติสําหรับการประชุมออนไลนแลว
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

๑. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม
แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ๕ คน ที่รัฐสภาในชวงเชาวันนี้
นายกรัฐมนตรีไดกรุณากลาวถึง ผลงานการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งไดมีผูคัดคานวา ไมไดสอบถามในประเด็นนี้
แต อย างไรก็ ตามนายกรั ฐมนตรี ได พูดจนจบในเรื่องตาง ๆ เชน การเรีย นการสอนจะเปลี่ย นเปนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปญหาหนี้สินครู การเรียนการสอน Coding และการศึกษาแนวใหมที่เนน
ความสามารถ ซึ่งเรียนแลวตองทํางานได เปนตน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๒. นางปทมา คําภาศรี เจาหนาที่กลุมเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา สํานักอํานวยการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขออนุญาตใหมีผูเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอขอมูลในวาระตาง ๆ จํานวน ๘ คน
ดังนี้ ๑) นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย รองเลขาธิการสภาการศึกษา ๒) นายกวิน เสือสกุล ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนการศึกษา สกศ. ๓) นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สกศ.
๔) นายภูมิพัทธ เรืองแหล รองเลขาธิการ กศน. ๕) นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.) สํานักงาน กศน. ๖) นางประวีณา อัสโย ผูอํานวยการ
กลุมมาตรฐานการศึกษา สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สกศ. ๗) นางสาวขนิษฐา จิรวิริยวงศ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายดานการศึกษากับตางประเทศ สํานักนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ สกศ. และ
๘) นางสาวป ทมา เอี่ ย มละออง ผู อํา นวยการกลุมนโยบายการเงิน การคลังและทรัพยากรทางการศึกษา
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ.
มติ
วาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบและประธานการประชุม อนุญาตใหมีผูเขารวมประชุมตามที่ฝายเลขานุการเสนอ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นางปทมา คําภาศรี เจาหนาที่กลุมเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา สํานักอํานวยการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒๑ หนา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหนาที่ ๔ ถึงหนาที่ ๒๔) และแจงเวียนใหคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาและรับรอง
รายงานการประชุมภายในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีกรรมการไดขอปรับแกไขเอกสารหนาที่ ๔ ลําดับที่ ๓๖

แกไขนามสกุล จากเดิม “ทุงสดใส” เปน “ทุงสุกใส” และฝายเลขานุการไดปรับแกเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ
ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/2564
มติ
ที่ ป ระชุ มรั บ รองรายงานการประชุ มสภาการศึ กษา ครั้ งที่ ๔/2564 เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่
๒๒ กรกฎาคม 2564 โดยไมแกไข
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
-ไมมี-

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ Education in Thailand 2019 - 2021
นางสาวขนิษฐา จิรวิริยวงศ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมนโยบาย
ดานการศึกษากับตางประเทศ สํานักนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นําเสนอการดําเนินการจัดทํารายงาน Education in Thailand 2019 – 2021 มีสาระสําคัญดังนี้
Education in Thailand เป นรายงานแสดงภาพรวมการศึ กษาของประเทศไทยที่ จั ดทํ าเป น
ภาษาอังกฤษ มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ เผยแพรขอ มูล ดา นการศึก ษาภาพรวมของประเทศไทยไปยัง เครือ ขา ย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีกระบวนการดําเนินงานจัดทํารายงาน คือ ๑) เก็บรวบรวมความเคลื่อนไหว
ทางการศึกษา เชน ขอมูลสถิติทางการศึกษาจากขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหนวยงาน
ที ่จ ัด การศึก ษา ขอ มูล การขับ เคลื ่อ นกรอบคุณ วุฒ ิแ หง ชาติ ความกา วหนา ของการรา งพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ขอมูลที่เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ความกาวหนาของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เปนตน ๒) ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและจัดทํารางรายงาน ๓) ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณภาพ
รายงานโดยผูทรงคุณวุฒิ ๔) จัดแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ๕) จัดพิมพและเผยแพร
สาระสํา คัญ ของรายงานแบงออกเปน ๘ บท คือ บทที่ ๑ บทนํา บทเกริ่น นําชี้ใหเ ห็น วา
ประเทศไทยไดใ หค วามสํ า คัญ กับ การศึก ษาโดยไดม ีก ารกํ า หนดเรื ่อ งการศึก ษาไวใ นรัฐ ธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ ยุท ธศาสตรช าติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นอกจากนั้นยังมีจุดเนนการนําเสนอเกี่ยวกับ
การผลิต และพัฒ นากํ า ลังคนของประเทศไทยตามหลัก การของกรอบคุณ วุฒิแ หง ชาติ การพัฒ นาการจัด
การศึกษาปฐมวัย การปรับโครงสรางสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ
การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถานการณที่ประเทศไทย
ประสบกับปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บทที่ ๒ ระบบการศึกษา
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา กลาวถึงการจัดการศึกษา ๓ รูปแบบ คือ ๑) การศึกษาในระบบ
ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศั ย
๒) ระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ ๓) มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงพัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาแตละระดับแตละชวงวัยของ
ประเภทการศึกษา บทที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาและการมีสวนรวมทางการศึกษา แบงเนื้อหา
ออกเปน ๓ เรื่อง คือ ๑) การบริหารและการจัดการศึกษาโดยภาครัฐ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลัก
ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษาประเภทอาชี ว ศึ ก ษา และกระทรวง
การอุ ด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร วิ จั ย และนวัตกรรม จัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
๒) การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ ๓) การมีสวนรวมจัดการศึกษาของ

ภาคเอกชนทั้ งระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
นอกจากนั้นในบทที่ ๓ ยังไดนําเสนอขอมูลสถิติ อาทิ รอยละของนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภทสถานศึกษาของรัฐและเอกชน (ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒) บทที่ ๔ การเขาถึงการศึกษา และ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการศึ กษาและการเรี ยนรู ในบทนี้ไดนําเสนอขอมูล สถิติท างการศึ กษา ไดแก การเขา ถึ ง
การศึกษาของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ การเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเขาถึงการศึกษานอกระบบ นอกจากนั้นยังมีขอมูล
สถิ ติ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษา จํ า นวนป การศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย อัตราการมีงานทํา ผลการแข ง ขั น
ในเวทีวิชาการหรือเวทีการแขงขันดานทักษะตาง ๆ ในระดับนานาชาติ ชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
มีตัวอยางขอมูลสถิติที่นํามานําเสนอในวันนี้ อาทิ อัตราสวนนักเรียนตอประชากร จําแนกตามระดับการศึกษา
(ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒) อัตรารอยละของผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ (ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
บทที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในบทนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับ
๑) การจัดการศึกษาในวิกฤตการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ประเทศไทย
ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ๕ รูปแบบ คือ (๑) On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝาระวัง
ตามประกาศของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.)
(๒) On-air เรียนผานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ DLTV (๓) On-demand
การเรี ย นรู ตามความต องการของเด็ กผ า นแอปพลิเคชัน ต าง ๆ (๔) On-line เรีย นผานอิน เตอรเน็ต และ
(๕) On-hand เรียนที่บานดวยเอกสาร ๒) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของแตละพื้นที่และชุมชน โดยใหอํานาจกับสถานศึกษาในการบริหารจัดการอยางอิสระ รวมถึง
การบู ร ณาการความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ กั บ เอกชนในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ น วั ต กรรม
๓) การส งเสริ มการเรี ย นการสอนโค ดดิ้ ง (Coding) ที่กระทรวงศึกษาธิการสนับ สนุนใหมีการจัดการเรียน
การสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จนถึงชั้นระดับมัธยมศึกษา และ ๔) การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนแลวจะตองมี
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศและ
การรับมือกับความทาทายตาง ๆ จากทั่วโลกซึ่งประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการผลิตครู เชน การปรับ
ระบบการผลิ ตครู การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานระดับ ปริญญาตรี เปน หลักสูตร ๔ ป (เดิม หลักสูตร ๕ ป) จัดใหมี
โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น เพื่อใครครูที่จบการศึกษาไดบรรจุและสอนในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในตําบลบานเกิด เปนตน
บทที่ ๖ การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการศึกษา โดยใน
ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รั ฐ บาลได จั ด สรรเงิ น จํ านวน ๔๙๓,๘๘๒.๗ ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ ๑๕.๔
ของงบประมาณรายจ า ยทั้ ง หมด แสดงใหเห็น ถึ งเจตนารมณ ข องรัฐ บาลที่ มุง มั่ น ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาผาน
กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา โดยสนับสนุนคาเลาเรียน คาครองชีพแกนักเรียน
นักศึกษาที่มีความจําเปนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ มีกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย ท างการศึ ก ษาและลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางการศึ ก ษา
บทที่ ๗ การศึกษานานาชาติในประเทศไทยและความรวมมือระหวา งประเทศดานการศึ กษา นําเสนอ
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การศึ กษานานาชาติ ในประเทศไทย ทั้งระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานและระดับ อุดมศึ ก ษา
สําหรับความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา ประกอบดวย ๑) ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ
และกลุ มความร ว มมื อต า ง ๆ ทั้ งในระดั บ ภูมิภ าคและระดับ โลก อาทิ ความรว มมือกับ UNESCO UNICEF
SEAMEO APEC OECD ASIAN ๒) ความรว มมือระหว างประเทศในกรอบพหุภ าคี อาทิ ความร ว มมื อ กั บ

อาเซียนในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน ๓) ความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ในกรอบทวิภาคี อาทิ
โครงการประชุมโตะกลมไทย-รัสเซีย เรื่องความรวมมือดานการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษและการวิจัย
ความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตกรอบความรวมมือวาดวย
การสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โครงการอบรมครูออนไลนฟนแลนด และความรวมมือในการฝกงาน
ผูเรียนอาชีวศึกษาในตางประเทศ บทที่ ๘ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ในบทนี้นําเสนอ
ทิศทางการศึกษาของประเทศไทย เปนบทสงทายที่นําเสนอความกาวหนาในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ในเรื่องการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา การจัดทํารางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
การจัดทําพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
แนวทางการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ และแนวโนมการจัดการเรียนการสอนในยุควิถีใหมที่ประเทศไทย
จะตองดําเนินการพัฒนาใหมีรูปแบบการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับ Digital Platform เพื่อใหการเรียนรูของประเทศไทย
กาวทันตอความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นําเสนอเพิ่มเติมวา
คณะกรรมการสภาการศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการศึกษา/แผนการศึกษา/มาตรฐาน
การศึกษา รวมถึงการใหความเห็นหรือคําแนะนําตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จึงขอเสนอเรื่องการจัดทํารายงาน Education in Thailand เขาสูวาระเพื่อพิจารณาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
สภาการศึกษาโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการและใหขอคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางการจัดทํารายงาน Education
in Thailand ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
การพิจารณา
ที่ประชุมไดอภิปรายและใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ดังนี้
๑. การจัดทํารายงาน Education in Thailand 2019-2021 อยูในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ทั่วโลกและประเทศไทยมีวิกฤต ทําใหคนตกงาน
เปนจํานวนมาก ในรายงานฉบับนี้มีขอเสนอแนะการแกปญหานี้อยางไร ในประเด็นนี้ นางสาวขนิษฐา จิรวิริยวงศ
ชี้แจงใหทราบวาการจัดทํารายงาน Education in Thailand 2019-2021 เปนเพียงการจัดทํารายงานขอมูล
ตามสภาพความจริงที่ไดรับจึงยังไมปรากฏขอเสนอแนะของการแกปญหาดังกลาว และนายอํานาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ขอรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปดําเนินการตอไป
๒. รายงาน Education in Thailand 2019-2021 จะจัดพิมพแลวเสร็จเมื่อใด หากในอนาคต
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ประกาศใช ขอมูลในรายงานจะลาสมัยหรือไม ดังนั้นจึงควรเรง
ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
๓. รายงานบทที่ ๑ ไดกลาวถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
ยุท ธศาสตรช าติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับ ที ่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แตยังไมพบเรื่องแผนการปฏิรูปประเทศและแผนการปฏิรูป ประเทศดานการศึก ษา
ซึ่งชวงปที่จัดทํารายงาน Education in Thailand 2019-2021 นั้น แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึก ษา
ไดประกาศใชแลว ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
รายงานบทที่ ๕ ไดกลาวถึงการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึ กษา แตยังไมพบขอมูลที่เกี่ยวกับผูบ ริ ห าร
สถานศึกษา ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมขอมูลผูบริหารสถานศึกษาไวในรายงานดวย
๕. ปจจุบันการผลิตครูมีแนวโนมเชิงนโยบายที่อนุญาตใหคณะอื่นซึ่งไมใชคณะครุศาสตร/
ศึ ก ษาศาสตร สามารถเป ด หลั ก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต ครู ไ ด และคาดว า จะมี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง อาทิ
คณะวิทยาศาสตร ดังนั้นการจัดทําขอมูลการผลิตครูควรมีขอมูลที่ครอบคลุมขอมูลการผลิตครูจากคณะอื่น ๆ

ที่นอกเหนือจากคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรดวย ในเรื่องนี้ นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ ขอรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปตรวจสอบและดําเนินการตอไป
๖. ในรายงาน Education in Thailand 2019-2021 มี บ างประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด
ของ International Institute for Management Development : IMD ที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการ
พัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทย อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณสํ าหรับ การจัด การศึ ก ษา
ควรเป น ข อ มู ล ที่ ร วมงบประมาณทั้ ง งบประมาณของภาครั ฐ และภาคเอกชน นอกจากนั้ น เรื่ อ งหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอนควรเปนขอมูลที่รวมหลักสูตรนานาชาติและจํานวนครูชาวตางชาติไวดวย
๗. วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งของการจัดทํารายงาน Education in Thailand 2019-2021
คือตองการใหชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทยและตางประเทศไดรับทราบวาประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมอยางไร ซึ่งรายงาน Education in Thailand 2019-2021 จะเปนเครื่องมือ
สําคัญของรัฐบาลในการประชาสัมพันธและนําเสนอขอมูลตอชาวตางชาติ ซึ่งสิ่งที่เปนขอดีของประเทศไทย
มาโดยตลอดกวาทศวรรษใน Education for all ของ UNESCO คือคนที่อาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยทุกคน
มีสิทธิ์ไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป แตอยางไรก็ตามการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังมีความทาทายในเรื่อง
Literacy หรือการอานของเด็กไทย ซึ่งชาวตางชาติยังมีขอสงสัยหรือขอสังเกตวา เด็กทุกคนไดรับการศึกษาแตมี
เด็กจํานวนไมนอยกวา ๔๗% ที่ไมเขาใจในสิ่งที่ตนเองอาน ดังนั้นการจัดทํารายงาน Education in Thailand
2019-2021 จึ งควรมี ขอมู ล ทั้ งข อมู ล ที่ เ ปน ขอเท็จ จริงและขอมูล ที่ตอบประเด็น ข อสงสั ย ของชาวตา งชาติ
นอกจากนั้นยังมีขอสังเกตจากชาวตางชาติอีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก
แตปริมาณโรงเรียนกับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยตรงขามกัน
๘. ประเทศไทยมี กองทุน เสมอภาคทางการศึกษาที่สงเสริมใหเด็กไดรับ การศึกษา ดังนั้ น
ในรายงานฉบับนี้จึงควรมีขอมูลที่แสดงใหเห็นวาประเทศไทยชวยใหเด็กมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นจํานวน
เทาใด หรือเพิ่มขึ้นรอยละเทาใด ซึ่งจะเปนการแสดงขอมูลสถิติที่บงชี้ความกาวหนาในการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศไทยใหชาวตางชาติไดรับทราบและสนใจสงคนมาเรียนหรือมาลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
๙. ในช ว ง ๒ ป ที่ ผ า นมากระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเน น เรื่ อ งการอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณ
ผานกระบวนการ Coding ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในยุค Digital ไดแก การคิดวิเคราะห การคิดเปนเหตุเปนผล
เชิงวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร โดยกระทรวงศึกษาธิการไดสอนครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และ ปที่ ๓
เพื่อใหครูสอนเด็กใหมีความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ นอกจากนั้นยังมีโครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ
ซึ่งเปนโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม ควบคูกับการเรียน Coding ที่นอกเหนือจากสาระวิชาในหลักสูตร ดังนั้นในรายงานฉบับนี้จึงควรเนน
ใหชาวตางชาติไดเห็นวาประเทศไทยไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องการศึกษาและมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยพัฒนาทั้งครูและนักเรียนในการคิดวิเคราะห คิดเปนเหตุเปนผลเชิงวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร
และแกปญหาอยางเปนขั้นเปนตอน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวอาจทําใหประเทศไทยมีผลคะแนน PISA ดีขึ้น
๑๐. ขอมูลของ World Economic Forum : WEF ทําใหเห็นวาในอนาคตภาคเอกชนจะมี
การใชทรัพยากรมนุษยลดลงและใชเครื่องจักรมากขึ้น ดังนั้นในรายงาน Education in Thailand 2019-2021
ควรเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับความตองการใชทรัพยากรมนุษยในปจจุบันและความตองการใชทรัพยากรมนุษย
ในอีก ๕ ปขางหนา ควบคูกับความตองการใชเครื่องจักรในปจจุบันและความตองการใชเครื่องจักรในอีก ๕ ป
ข างหน า และวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บเพื่ อเตรีย มการวางแผนการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย ของประเทศไทย
นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การสรางทรัพยากรมนุษยในอนาคตจะตองสรางใหมี
ทักษะหลัก ๓ ทักษะ ไดแก ทักษะการอานและการคิดวิเคราะหเพื่อความเขาใจ ทักษะในการสืบคนขอมูล

สารสนเทศ ทักษะการใชวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลหรือการ ใช Big Data อยางมีจริยธรรม ในรายงาน
ควรระบุถึงการเตรียมการของประเทศไทยในเรื่องนี้
๑๑. ควรเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาวิ เ คราะห ใ นเชิ ง เปรี ย บเที ย บการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ของประเทศไทยกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศเพื่ อ นบ า น ทั้ ง ในส ว นที่ เ ป น Input และ Output
หากผลการวิเคราะหพบวาประเทศไทยมี Input ในปริมาณมาก แต Output ที่ได ยังไมตรงตามความตองการ
หรือการจัดอันดับของประเทศไทยดอยกวาประเทศเพื่อนบาน ประเทศไทยควรจะมีกระบวนการปรับปรุง
อย างไร ซึ่ งกระบวนการปรั บ ปรุ ง จะต อ งตอบคํ าถามให ได ๒ ประเด็น คือ ๑) สิ่งที่ป ระเทศไทยกํา ลั ง จะ
ดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทําใหผลการจัดอันดับของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน
ดีขึ้นหรือไม และ ๒) Input และ Process ที่ประเทศไทยดําเนินการ รวดเร็วพอสําหรับ Disruption ที่เกิดขึ้น
ในปจจุบันหรือไม และ Output ที่ไดออกมาในลักษณะใด
๑๒. ในรายงาน Education in Thailand 2019-2021 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธธรรม
ของพุทธศาสนาในเรื่ องบุ พนิ มิตแห งการศึ กษาหรื อรุงอรุ ณของการศึก ษา ซึ่งเจาประคุณสมเด็จ พระพุ ท ธ
โฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาวไววา “การศึกษาจะยั่งยืนและมีความรูคูคุณธรรมได จะตองมีบุพนิมิต
แหงการศึกษาหรือรุงอรุณของการศึกษา” บุพนิมิตแหงการศึกษามีปจจัยสําคัญ ๒ ประการ ประการแรกคือ
ปรโตโฆสะ หรือกัลยาณมิตรที่ดี ตัวอยางกัลยาณมิตรที่ดี เชน พอแมเปนกัล ยาณมิตรที่ดี ให กับลู ก ครูเป น
กัลยาณมิตรที่ดีใหกับนักเรียน พระสงฆเปนกัลยาณมิตรที่ดีใหกับฆราวาส สื่อมวลชนเปนกัลยาณมิตรที่ดีใหกับ
ผูรับขาวสาร เปนตน แตปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันมักเกิดจากการไมเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน เชน มี Fake
News เปนตน ประการที่สอง คือ โยนิโสมนสิการ การรูจักคิดหรือการคิดโดยใชปญญาไตรตรอง ซึ่งเยาวชนจะ
มีการรูจักคิดหรือการคิดโดยใชปญญาไตรตรองได จะตองมีกัลยาณมิตรที่ดีอบรมสั่งสอน และเมื่อถายทอดกัน
เปนลําดับเปนรุน ๆ ไปแลว จะทําใหคนไทยคิดถูก คิดได และคิดเปน
๑๓. รายงาน Education in Thailand 2019-2021 เปนประโยชนสําหรับองคกรตาง ๆ อาทิ
UNESCO UNICEF SEAMEO ไดนําไปใชเปนเอกสารอางอิงในรายงานตาง ๆ ดังนั้นขอมูลใดที่เปนประโยชน
ตอประเทศควรบรรจุไวในรายงาน สําหรับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals :
SDGs เปาหมายที่ ๔ การศึกษาที่เทาเทียม (Equitable Education) ที่มีขอมูลปรากฏวาประเทศไทยมีผลการ
พัฒนาลดลง จะตองพิจารณาวาเปนการวัดขององคกรใดและตัวชี้วัดใด จากขอมูลที่ผานมาพบวาขอมูลที่ลดลง
เปนขอมูลของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ มีตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีผลทําใหลดลงคือ Literacy Rate
ดังนั้นอาจเพิ่มเติมขอมูลไวในรายงานได แตมีขอสังเกตคือวิธีการวัด SDGs เปาหมายที่ ๔ ของแตละองคกร
มีวิธีการวัดไมเหมือนกัน
๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบในหลักการการจัดทํารายงาน Education in Thailand 2019-2021
มติ
และมอบหมายให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขรายงานเพิ่ ม เติ ม ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสภาการศึกษา
๒. รับรองมติที่ประชุมตามขอ ๑.
วาระที่ ๔.๒ แนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน)
นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นําเสนอความเปนมา
ของการเสนอเรื่องแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ
และเด็กดอยโอกาส (เรรอน) ตอที่ประชุมสภาการศึกษาวา สํานักงาน กศน. สามารถดําเนินการเสนอแนวทาง

สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน)
ไปยังคณะรัฐมนตรีไดโดยตรง และสํานักงาน กศน. ไดดําเนินการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอผาน
ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
และรั ฐ มนตรี ช วยวา การกระทรวงศึ กษาธิการ (คุณหญิงกัล ยา โสภณพนิช ) มีความเห็น วาสภาการศึกษา
มีอํานาจหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ
การศึกษา จึงเห็นวาควรนําเรื่องนี้เสนอตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี โดยที่ในปจจุบันสํานักงาน กศน. มีหนาที่จัดการศึกษานอกระบบสําหรับผูเรียนปกติและกลุมคน
พิการและเด็ กด อยโอกาส ซึ่งมีขอเท็จ จริ งปรากฏวาการจัดการศึกษาสําหรับ คนพิการและเด็กดอยโอกาส
(เรรอน) ยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายรายหัว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงใหคําปรึกษา
สํานักงาน กศน. ในการศึกษาวิเคราะหขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับการดูแลคนพิการและเด็กดอยโอกาส ซึ่งยังไมไดรับ
การดู แลจากหน ว ยงานอื่ น และนํ าผลการศึก ษาวิเ คราะหดั งกล าวเสนอต อคณะกรรมการสภาการศึ ก ษา
พิจารณาเนื้อหาและความเปนไปไดของขอเสนอเพื่อปรับปรุงแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ในระดับการศึ กษาขั้น พื้นฐานสําหรั บคนพิการและเด็ กดอยโอกาส (เรรอน) และนําเสนอตอคณะรัฐ มนตรี
เปนลําดับตอไป
นายกวิ น เสื อสกุ ล ผู อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา นําเสนอความเปนมาของการเสนอเรื่องแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) ตอที่ประชุมวา ปจจุบันรัฐใหการสนับสนุน
การจั ด การศึ ก ษานอกระบบในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสํ าหรั บ คนพิ ก ารและเด็ ก ด อ ยโอกาส (เร ร อ น)
ตามแนวทางที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยและกฎหมายการศึ ก ษากํ า หนด ได แ ก รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑ วรรคสาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ อยางไรก็ตาม
สํ านั กงานส งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย (สํานักงาน กศน.) มีขอจํากัดในการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับ สนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการและเด็กดอยโอกาสในอัตรา
เดียวกันกับผูเรียนปกติในสถานศึกษาที่อยูภายใตสํานักงาน กศน. สําหรับ ๓ รายการ ดังนี้ ๑) คาจัดการเรียน
การสอน (ระดับประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท/คน/ป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒,๓๐๐ บาท/คน/ป) ๒) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ระดับประถมศึกษา ๒๘๐ บาท/คน/ป ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๘๐ บาท/คน/ป) และ ๓) คาหนังสือเรียน (ระดับประถมศึกษา
๕๘๐ บาท/คน/ป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๗๒๐ บาท/คน/ป และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘๐๐ บาท/คน/ป
นอกจากคนพิการและเด็กดอยโอกาสจะไดรับจัดสรรงบประมาณในอัตราเดียวกับผูเรียนปกติ
ซึ่งไมเพียงพอแลว อัตราเงินอุดหนุนที่ไดรับยังไมไดมีการปรับเพิ่มตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประมาณ ๑๑ ป
นับถึงปปจจุบัน) ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้ง
สินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการศึกษามีราคาเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหสถานศึกษามีภาระคาใชจายในการจัด
การศึกษาเพิ่ มมากขึ้น ในการนี้ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย กลุมเปาหมายพิ เ ศษ
(ศกพ.) ภายใตสํานักงาน กศน. จึงไดศึกษาสภาพปญหาและจัดทําขอเสนอแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบในระดั บ การศึ กษาขั้น พื้ นฐานสําหรับ คนพิการและเด็ กด อยโอกาส (เรรอน) เพื่อใหสถานศึ ก ษา

สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนด สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ตลอดจนใหคนพิการ
และเด็กดอยโอกาส (เรรอน) ที่สําเร็จการศึกษานอกระบบ มีความรู ความสามารถ เพื่อใชในการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมตอไป
นายภู มิ พั ท ธ เรื อ งแหล รองเลขาธิ ก าร กศน. นํ า เสนอรายละเอี ย ดผลจากการศึ ก ษา
สภาพป ญ หา เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ที่จะตองมีการขอปรับเงิน อุดหนุน คาใชจายรายหัว เพื่อใชในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส ตอที่ประชุมสภาการศึกษาวา ปจจุบันสํานักงาน กศน. มีเด็กพิการ
อยูในระบบ ประมาณ ๗,๐๐๐ คน และมีเด็กเรรอน ประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งสํานักงาน กศน. มีบทบาทหนาที่
ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับคนพิการและผูดอยโอกาส (เรรอน) เพื่อใหเกิด
ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง แตปจจุบัน สํานักงาน กศน.
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับคนพิการและเด็กดอยโอกาสในอัตราเดียวกันกับผูเรียนปกติ
ซึ่งไมเพียงพอ โดยเกณฑการเบิกจายงบประมาณดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ใชหลักเกณฑดังนี้
ผูเรียนปกติ ๘๐ คน ตอครู ๑ คน ผูเรียนคนพิการ ๑๐ คน ตอครู ๑ คน และผูเรียนผูดอยโอกาส (เรรอน) ๒๐ คน
ต อครู ๑ คน ซึ่ งเป น อั ตราที่ น อยมาก และใชอัตรานี้มาเปน ระยะเวลานาน ซึ่งในปจ จุบัน สภาพเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไป แตยังไมไดมีการปรับงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอน ทําใหบุคลากรสวนหนึ่ง
ขาดขวัญและกําลังใจ และตัดสินใจลาออก สงผลใหการจัดการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกลุมคนพิการมีปญหาและอุปสรรค ขาดบุคลากรดูแลคนพิการซึ่งมีประมาณ ๗,๐๐๐ คน และขาดครูผูดูแล
เด็ กด อยโอกาส (เร ร อน) ซึ่ งมี ป ระมาณ ๘๐๐ คน แตมีครูเพีย ง ๓๐ คน ทําใหการจัด การเรีย นการสอน
มีอุปสรรค จึงเห็นวาควรดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
การเบิกจายงบประมาณคาใชจายตอหัวในปจจุบัน จะตองนําไปใชเปนคาใชจายในการจัดการเรียน
การสอน เชน คาสื่อ คาวัสดุ คาวัดและประเมินผล คานิเทศ คาสาธารณูปโภค ฯลฯ และเปนคาตอบแทน
เพื่ อเป น เงิ น เดื อนครู จํ า นวนหนึ่ ง สํ า นั กงาน กศน. จึงเห็น ควรขอปรับ อัตราเงิน สนับ สนุ น คา ใชจายต อ หั ว
ของผูเรียนคนพิการและผูดอยโอกาส (เรรอน) ใหแตกตางจากอัตราเงินสนับสนุนคาใชจายตอหัวของผูเรียน
ปกติ เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูผูสอน โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตอหัวใหเฉพาะกลุมเปาหมายคนพิการและผูดอยโอกาส (เรรอน) เปนเงินสมทบจาย
เปนคาตอบแทนเงินเดือนครูในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และคาพาหนะเปนการเฉพาะใหกับครู ผูส อน
คนพิการและครูผูสอนผูดอยโอกาส (เรรอน) เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะพิเศษตามบริบทของ
ผูเรียน ซึ่งครูจะตองเดินทางวันละไมต่ํากวาวันละ ๓๐ กิโลเมตร และมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล
ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนปกติ
ขอมูลการเปรียบเทียบรายละเอียดคาใชจายในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตอหัวสําหรับ
คนพิการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (ไป-กลับ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แบงงบประมาณเปน ๒ สวนคือ ๑. คาใชจายพื้นฐาน
ทางตรง (Baseline) และ ๒. ค า ใช จ า ยสมทบ (Top up) ประกอบด ว ย ๑) คาอาหาร ๒) คาวัส ดุเชื้อเพลิง
๓) คาสาธารณูปโภค ๔) คาตอบแทนครู และ ๕) คาพาหนะ สําหรับคาใชจายพื้นฐานทางตรง สพฐ. ไดรับ
จัดสรรคาใชจายพื้นฐานทางตรง สําหรับระดับประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๓,๕๐๐ บาท
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,๘๐๐ บาท สวนสํานักงาน กศน. ไดรับจัดสรรคาใชจายพื้นฐานทางตรง
สําหรับระดับประถมศึกษา ๑,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๒,๓๐๐ บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒,๓๐๐ บาท ซึ่งเปนอัตราที่นอยกวาที่ สพฐ. ไดรับ สํานักงาน กศน. จึงขอปรับเพิ่มคาใชจายพื้นฐานทางตรง
ใหเปนอัตราเดียวกันกับที่ สพฐ. ไดรับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่มีความพิการและดอยโอกาส หากรัฐ

จั ด การศึ กษาที่ มีคุณภาพให กับ กลุ มคนที่ มีปญ หาเหลานี้ จะสงผลใหกลุมคนเหลานี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดว ย
สําหรับคาใชจายสมทบ รัฐจัดสรรคาใชจายสมทบให สพฐ. ไดแก ๑) คาอาหาร สําหรับระดับประถมศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ ๖,๖๐๐ บาท ๒) คาวัสดุเชื้อเพลิง
สําหรับระดับประถมศึกษา ๓๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๒๐ บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๐ บาท ๓) คาสาธารณูปโภค สําหรับระดับประถมศึกษา ๕๙๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๓๘๐ บาท
และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ๓๘๐ บาท แต สํ า นั ก งาน กศน. ไม ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณในส ว นนี้
สํานักงาน กศน. จึงขอรับการจัดสรรคาใชจายสมทบ ในสวนของคาตอบแทนครู สําหรับระดับประถมศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอัตราระดับละ ๑๖,๘๐๐ บาท และคาพาหนะ
ในอัตราระดับละ ๒,๔๐๐ บาท ซึ่งมีเหตุผลความจําเปนที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในสวนของ
ค าพาหนะ เนื่ องจากครู จ ะต องเดิ น ทางไกลไมต่ํากวาวัน ละ ๓๐ กิโ ลเมตร เพื่อดูแลกลุมคนพิการและเด็ก
ดอยโอกาส (เรรอน) ซึ่งเปนความยากลําบากในการจัดการศึกษาเนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ
ตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
นางณั ฐ กฤตา พึ่ งสุ ข ผู อํานวยการศูน ย การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศั ย
กลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.) สํานักงาน กศน. นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมวา คาใชจายสมทบซึ่งเปนคาตอบแทนครู
ที่ขอปรับเพิ่ม ๑๖,๘๐๐ บาท เปนคาตอบแทนครูผูสอนคนพิการ จํานวน ๑๐ คน รวมเปนเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท
ตอเดือน ซึ่งเดิมสํานักงาน กศน. จัดสรรคาตอบแทนครูจากคาใชจายรายหัว (คาใชจายพื้นฐานทางตรง สําหรับ
ระดับประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ ๒,๓๐๐ บาท)
โดยแบงงบประมาณคาใชจายพื้นฐานทางตรงบางสวนมาเปนคาตอบแทนครู คนละ ๑,๒๐๐ บาท (รวมทั้งสิ้น
๒๔,๐๐๐ บาทตอป) ซึ่งไมเพียงพอ ดังนั้นจึงขอรับการจัดสรรคาใชจายสมทบ เปนคาตอบแทนครูโดยเฉพาะ
เพื่อใหเพียงพอกับการจัดการศึกษา สําหรับคาพาหนะ ขอรับการจัดสรรเปนรายหัว จํานวน ๒,๔๐๐ บาท/คน
สําหรับครู จํานวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท/ป
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย กลุมเป าหมายพิเศษ (ศกพ.) ภายใต
สังกัดสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอตอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรด
พิจารณาขอเสนอแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับคนพิการ
และเด็กดอยโอกาส (เรรอน)
การพิจารณา
ที่ประชุมไดอภิปรายและใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ดังนี้
๑. นายอํานาจ วิชยานุวัติ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการในการเสนอแนวทางสนับสนุน
การจัดการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) เขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวา การดําเนินงานของสํานักงาน กศน. จะตองมีการเทียบเคียงกับหนวยงาน
หรื อแหล งข อ มู ล อื่ น เพื่ อให ขอ มู ล มี ความนา เชื่ อ ถื อและสามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ลความจํา เป น ในการขอรั บ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษากับสํานักงบประมาณได สําหรับประเด็นคาใชจาย
ตอหัว ใหนําขอมูลของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มาเปรี ย บเที ย บกั บ ข อมู ล ของสํ า นั กงาน กศน. ซึ่งทําหนาที่ดูแลคนพิการและเด็กด อยโอกาสเชน เดี ย วกั น
จากการเปรียบเทียบขอมูลพบวา คนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) ที่ดูแลโดยสํานักงาน กศน. สวนใหญ
อาศัยอยูที่บานหรือแหลงเรรอน จึงไมจําเปนตองมีคาอาหาร คาวัสดุเชื้อเพลิง หรือคาสาธารณูปโภคตามที่
สพฐ. ไดรับจัดสรรงบประมาณ แตสํานักงาน กศน. ไมมีครูประจํา ไมมีอัตรากําลังครู จึงมีความจําเปนจะตอง
จ า งครู ผู ส อน โดยขอใช อั ต ราจ า งครู เ ที ย บเคี ย งกั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ขั้ น ต่ํ า ของวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี คือ
๑๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากครูผูสอนคนพิการไมใชพนักงานราชการ จําเปนตองเขา

ระบบประกันสังคม จึงมีคาใชจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกสวนหนึ่ง นอกจากนี้สํานักงาน กศน.
ยังไมมีหองเรียนในการดูแลคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) ครูผูสอนตองเดินทางไปยังบานเด็กพิการหรือ
แหลงเรรอน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีคาพาหนะ ซึ่งควรเทียบเคียงการเบิกจายคาพาหนะตามระเบียบการเบิกจาย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางดวยการใชยานพาหนะสวนตัว ซึ่งกําหนดเกณฑการเบิกจายวา
รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท และรถจักรยานยนต กิโลเมตรละ ๒ บาท (กิโลเมตรละ ๔ บาท x
๓๐ กิโลเมตร x ๒๐ วัน = ๒,๔๐๐ บาท) จึงขอรับการจัดสรรคาพาหนะในอัตราต่ําสุดตามความจําเปนคือ
๒,๔๐๐ บาทตอเดือน โดยสรุปแลวสํานักงาน กศน. จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบดวย ๓ สวนคือ
๑) คาตอบแทนครู ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน ๒) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ ๓) คาพาหนะ ๒,๔๐๐
บาท/คน/เดือน ซึ่งการดําเนินการของสํานักงาน กศน. ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อตองการดูแลคนพิการและ
เด็กดอยโอกาสอยางเทาเทียมและเสมอภาค ตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่วา “รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” จึงขอใหสํานักงาน กศน. อธิบายหลักการตามที่
ไดเสนอแนะนี้ในเอกสารที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรี
๒. กรรมการเห็นความจําเปนของ สํานักงาน กศน. ที่จะขอปรับงบประมาณอุดหนุนตอหัว
ในสวนของคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) แตมีขอสังเกต/ขอคําถามใน ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) สํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึ กษาได เ คยนํ า เสนอเรื่ องขอปรับ งบประมาณอุด หนุน ตอ หัว สําหรั บ การจั ดการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบตอสภาการศึกษา เนื่องจากอัตราเงินอุดหนุนที่ไดรับยังไมไดมีการปรับเพิ่มเปนระยะเวลา
กวา ๑๐ ป จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับอัตราเงินอุดหนุนใหมทั้งระบบ ซึ่งนาจะรวมในสวนของสํานักงาน
กศน. ดวย ดังนั้นการขอปรับงบประมาณของสํ านักงาน กศน. จะอยูในเรื่องที่สภาการศึกษาเคยพิจ ารณา
ให ความเห็ น ชอบไปแล ว หรื อไม ๒) การจัดการศึกษาสําหรับ คนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) ไมได
ดําเนินการเฉพาะสํานักงาน กศน. เพียงหนวยงานเดียว แตยังมีหนวยงานอื่นที่ดําเนินการในเรื่องนี้ อาทิ สํานัก
บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ สพฐ. ดั งนั้ น การเสนอเรื่ อ งไปยั งคณะรัฐ มนตรี จ ะต อ งมีห ลั ก การและเหตุ ผ ล
เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางของแตละหนวยงาน ทั้งนี้ มีขอคําถามวา หากสํานักงาน กศน. ไดรับการอนุมัติ
ใหปรับงบประมาณอุดหนุนตอหัวแลว ในสวนของ สพฐ. จะขอปรับดวยหรือไม ๓) นอกจากสํานักงาน กศน.
และ สพฐ. แลว ยังมีโรงเรียนเอกชนที่มีการสนับสนุนเด็กดอยโอกาสที่อยูในระบบ เชน โรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา เปนตน หากสํานักงาน กศน. จะขอปรับงบประมาณอุดหนุนตอหัว จะครอบคลุม
ในสวนของโรงเรียนเอกชนที่ตองดูแลเด็กดอยโอกาสดวยหรือไม ในประเด็นนี้ นายอํานาจ วิชยานุวัติ ชี้แจงวา
หลักการของการขอปรับงบประมาณอุดหนุนตอหัวครั้งนี้เปนการขอปรับงบประมาณอุดหนุนสําหรับการจัด
การศึกษาที่ไมไดอยูในระบบ ซึ่งการจัดการศึกษาของ สพฐ. และ สช. เปนการจัดการศึกษาในระบบ และไดรับ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนตอหัวแลว แตสํานักงาน กศน. ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ต อหัว
หรือไดรับจัดสรรในอัตราที่ต่ําซึ่งไมเพียงพอตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ดังนั้น สํานักงาน กศน. จึงขอปรับ
งบประมาณอุดหนุนตอหัวใหเทากับ สพฐ. และ สช. ซึ่งเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน
จึงเสนอตอที่ประชุมสภาการศึกษาในวาระเพื่อพิจารณา สวนเรื่องการปรับแนวทางสนับสนุนคาใชจายสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ จะนําเสนอในวาระเพื่อทราบที่ ๕.๓
๓. เห็นดวยในหลักการ ซึ่งหลักการที่เสนอมานั้นจะตองมีแหลงอางอิง และเทียบเคียงกับ
งบประมาณอุดหนุนตอหัวของการศึกษาในระบบ แตมีประเด็นที่สํานักงาน กศน. จะตองเตรียมขอมูลไวสําหรับ
ชี้แจงตอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ ๑) เด็กที่อยูนอกระบบที่เปนคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) สามารถเขาถึง
กองทุนตาง ๆ ที่ชวยเหลือผูขาดแคลน ลดความเหลื่อมล้ํา หรือสามารถเขาถึ งกองทุน เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึ ก ษาได ม ากน อ ยเพี ย งใด เนื่ อ งจากประเด็ น นี้ กํ า หนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) ประเด็น
คาตอบแทนครู เห็นดวยที่จะปรับคาตอบแทนครู แตพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
กําหนดใหครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด โดยครูผูสอน
คนพิการจะไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จึงมีขอสังเกตวา สํานักงาน กศน. ดําเนินการให
ครูเขาระบบนี้แลวหรือไม เนื่องจากสามารถขออนุมัติเบิกจายเพื่อนําเงินสวนนี้ไปอบรมเรื่องการสอนคนพิการได
และหากเขาระบบแลวจะขอปรับงบประมาณเพิ่มอีกเทาใด ในเรื่องนี้ นายอํานาจ วิชยานุวัติ มีขอคําถามวา
เรื่องที่สํานักงาน กศน. กําลังดําเนินการ เปนการจางครูอัตราจางโดยใชงบดําเนินงาน ซึ่งเปนการจางเหมา
หากจะขอคาตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะได
หรือไม เนื่องจากครูที่จางไมใชขาราชการครู ในประเด็นนี้ นายกิตติรัตน มังคละคีรี ชี้แจงวา จะตองตรวจสอบ
ว าการบรรจุ ครูอัตราจ างสามารถนํ า เข าสูร ะบบเพื่อขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนพิเศษไดหรือไม หากไม
สามารถดําเนินการเพื่ อเขาสูร ะบบตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ คนพิ การ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได
ใหนํามาเปนเหตุผลที่จะเสนอขอปรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใหครูอัตราจางไดรับคาตอบแทนพิเศษในอัตรา
เดียวกันกับครูที่ไดรับตามระบบ
๔. เห็นดวยกับแนวทางและหลักการที่จะใหมีการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนคนพิการและ
เด็ ก ด อ ยโอกาส และมี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ว า เด็ ก กลุ ม นี้ เ ป น เด็ ก ที่ ข าดโอกาสที่ จ ะเข า รั บ การศึ ก ษา
ในสถานศึกษา ดังนั้นจึงตองเนนในเรื่องทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ แตงบประมาณที่เสนอขอปรับเพิ่มนั้น
เปนการเทียบเคียงกับการศึกษาสายสามัญเปนสวนใหญ ซึ่งเด็กกลุมนี้ควรไดรับการเรียนรูในเรื่องของอาชีพ
ซึ่งเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต แตปจจุบันการฝกฝนอาชีพมีนอยมาก จึงมีความเห็นวาควร
พิจารณางบประมาณเพิ่มเติมในสวนของคาวัสดุสําหรับการฝกฝนอาชีพดวย
๕. เห็นดวยในการขอปรับเพิ่มงบประมาณสําหรับครูผูสอนคนพิการที่จะตองเดินทางไปตาม
สถานที่ตาง ๆ เพื่อดูแลคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมอาชีพใหคนพิการมีงานทําตามบริบทชุมชน แตมี
ขอกังวลเรื่องเด็กดอยโอกาส (เรรอน) เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันทําใหเด็กเรรอนมีความเสี่ยงติดยาเสพติด
มีปญหาไบโพลาร หรือใชความรุนแรงในการแกไขปญหา และมีความรูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญในสังคม
ในการแกไขปญหาเด็กเรรอนนอกจากการสนับสนุนงบประมาณแลว ควรมีการดําเนินการใหครอบคลุมมากขึ้น
จึงมีขอเสนอวาควรตองมีการแกปญหาสุขภาพจิต หาครอบครัวใหมเพื่ออบรมสั่งสอนเด็กเรรอน และสงเสริม
อาชี พเพื่ อให เ ด็ กเร ร อนมี งานทํ า โดยบู ร ณาการการดําเนิน งานกับ หนว ยงานที่เกี่ย วของ ไดแก กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อใหเด็กเรรอนกลับ
เขาสูระบบครอบครัวที่อบอุนและเปนพลเมืองที่ดี ในประเด็นนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ประเด็นเด็กเรรอนเปนเรื่องที่ละเอียดออน
และออนไหวของสังคม ซึ่งเด็กเรรอนไมตองการกลับบานและไมตองการครอบครัว เพราะฉะนั้นการหาบานใหม
อาจจะไมตรงตามความตองการของคนกลุมนี้ ดังนั้นจึงอาจจะตองมีจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาที่จะเขามารวม
แกไขปญหา ทําใหคนกลุมนี้รูสึกวาเปนพวกเดียวกัน และสามารถพูดคุยกันได ซึ่งการแกไขปญหาจะตองมีความ
รอบคอบอย างสูง แต เ ห็ น ด ว ยว า ควรดู แลคนกลุมนี้เพื่อไมใหเด็กเรรอนเพิ่มจํานวนมากขึ้น ซึ่งเปน เรื่องที่
นักการศึกษาจะตองใหความสําคัญ
๖. การนําเสนอขอมูลควรมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากจํานวนคนพิการและเด็กเรรอน และ
อัตราสวนครูตอคนพิการและเด็กเรรอนแลว ควรมีรายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ๑) คนพิการและเด็ก
เร ร อนแต ล ะคนอยู ในจั งหวั ดใด พื้ น ที่ ใดบาง ๒) จํานวนครูที่ส อนคนพิการและเด็กเรรอนมีจํานวนเท า ใด
๓) ตองการครูเพิ่มเติมจํานวนเทาใดเพื่อใหสัดสวนการเรียนการสอนเปนไปตามที่กําหนดไว ๔) รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของแตละกลุมเปนอยางไร เพราะจะเชื่อมโยงไปถึงคาตอบแทนและคาพาหนะที่จะขอรับ

การจั ด สรรงบประมาณ หากรู ป แบบการจัดการเรีย นการสอนตางกัน ควรไดรับ งบประมาณที่ตางกัน และ
๕) งบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรทั้งหมดเปนเทาใด เพิ่มขึ้นจากเดิมเทาใด
มติ
๑. ที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบในหลักการแนวทางสนับ สนุน การจัด การศึ กษานอกระบบในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการและเด็กดอยโอกาส (เรรอน) และขอใหสํานักงาน กศน. นําความเห็น/
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปปรับแกไขเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
๒. รับรองมติที่ประชุมตามขอ ๑.
วาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 5.1 สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย รองเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ๖ คณะ ใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดแต งตั้ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ๖ คณะ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (คําสั่งสภาการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ทั้ง ๖ คณะประกอบดวย คณะที่ ๑ ดานการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ คณะที่ ๒
ดานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา คณะที่ ๓ ดานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู คณะที่ ๔ ด า นการปฏิ รู ป การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ คณะที่ ๕ ดานการปฏิรูปโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา และ
คณะที่ ๖ ด า นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและเรี ย นรูโ ดยการพลิ กโฉมดว ยระบบดิจิ ทัล ผลงานดําเนิน งานของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้
คณะที่ ๑ ดานการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม
ของประเทศ โดย นายกิ ตติ รั ตน มั งคละคีรี เปน ประธานคณะอนุ กรรมการ มีการประชุม ทั้ งสิ้น 7 ครั้ง
มีผลผลิตที่สําคัญ ดังนี้ ๑) ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Thailand Lifelong Education Index :
TLEI) ซึ่ ง ดั ช นี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เป น ตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ ให ท ราบถึ ง สภาพป จ จุ บั น ความพร อ ม
และผลของการจัดการการศึกษาของแตละจังหวัดในประเทศไทย โดยอยูระหวางการจัดพิมพเพื่อเผยแพร
ผลการดําเนินงาน ๒) สิทธิประโยชนทางภาษีของเอกชนในการบริจ าคที่ดิน และสิ่งกอสรางเพื่อสนับ สนุน
การศึ ก ษากรณี ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น คณะอนุ ก รรมการฯ ได เ ชิ ญ ผู แ ทนจาก
กรมสรรพากรมาในการสรางความรูความเขาใจเพื่อใหทราบแนวปฏิบัติและหลักการการไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษี เ พื่ อการศึ กษา ซึ่ งทํ าให ผู แทนองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งสามารถนํ า
แนวปฏิบัติไปใชประโยชนตอการดําเนินงานในมิติที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ ๓) ขอเสนอวาดวยบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา มีสาระสําคัญในการสรางความรวมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยใหครอบคลุมการจัดการทางการคลังและผูจัดการศึกษา อาทิ การเพิ่มบทบาทหนาที่ในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยใหเปนบทบาทหลักของกระทรวงมหาดไทย ๔) (ราง) ขอเสนอวาดวยบทบาทของรัฐ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเรื่องดังกลาว
โดยใหสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ นํ า ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะไปพิ จ ารณาปรั บ แก ไ ขรายงานให มี ค วามสมบู ร ณ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
๕) บทวิเคราะหการพัฒนาการศึกษาอันเปนผลมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนิ นงาน โดยให สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา ปรบแก (ราง) รายงานการศึกษาใหมีความสมบูรณมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการ
สูญเสียโอกาสในการเรียนรู ภาวะสุขภาพจิต การหลุดออกนอกระบบการศึกษาของผูเรียน มาตรการเยียวยาตาง ๆ
ของรัฐบาล และแนวทางการฟนฟูหรือพัฒนาการศึกษาในระยะตาง ๆ เปนตน ๖) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหมีการศึกษาดูงานกรณีความสําเร็จของเทศบาล
นครภูเก็ต ผานระบบอิเล็กทรอนิ กส ในเรื่อง Digital Transformation พบวาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครภูเก็ต ประสบความสําเร็จและมีความโดดเดนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ Q-Info มาใช เพื่อเปนกรณีศึกษาและวิเคราะหสังเคราะหจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขยายผล
ไปยังสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ ตอไป
คณะที่ ๒ ดานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
คณะอนุ กรรมการสภาการศึ ก ษาดา นการปฏิรู ป เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ํา ทางการศึ ก ษา
โดย ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน เปนประธานคณะอนุกรรมการ มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีผลผลิต
ที่ สํ า คั ญ คื อ การจั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง การบู ร ณาการความร ว มมื อ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ทางการศึกษา โดยไดมีกรณีศึกษาที่สําคัญใน ๔ พื้นที่ ไดแก
๑) กรณีศึกษาการบูรณาการความรวมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา : จังหวัดนาน
๒) กรณีศึกษาการบูรณาการความรวมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา : จังหวัดเลย
๓) กรณีศึกษาการบูรณาการความรวมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา : จังหวัด
สุราษฎรธานี
๔) (ราง) กรณีศึกษาการบูรณาการความรวมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา :
จังหวัดจันทบุรี (การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
มีขอมูลเกี่ยวกับปญหาในแตละพื้นที่ เชน ปญหาครูผูสอนไมครบชั้น ปญหาผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 หลุดออกจากระบบการศึกษา ปญหานักเรียนพิการ เปนตน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ยกรางขอเสนอแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ
คณะที่ ๓ ดานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด า นการปฏิ รู ป กลไกและระบบการผลิ ต คั ด กรอง
และพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พครู ผู บ ริ ห าร และบุคลากรทางการศึกษา โดย ศาสตราจารยกิตติคุณชนิ ต า
รักษพลเมือง เปนประธานคณะอนุกรรมการ มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีผลผลิตที่สําคัญ ดังนี้
1) ขอเสนอการจัดทํ าฐานข อมูล Big Data ในสวนของความตองการใชขอมูลการผลิ ต
การพั ฒ นา และการใช ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยนํ า ข อ เสนอมอบให กั บ คณะอนุ ก รรมการ
สภาการศึกษา คณะที่ 6 ดานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล ดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2) การประชุ ม ทางวิ ช าการสภาการศึ ก ษาเสวนา (OEC Forum) เรื่ อ ง ฟ ง เสี ย งครู :
สูน โยบาย “ครูชนะ” ในยุคดิจิทัล และ “ฟงเสียงผูบริหารสถานศึกษา: ผูนําสรางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล”
ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑) ขอเสนอกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง ครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก
๒) ขอเสนอเชิงนโยบายดานการผลิต คัดกรอง ครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก
๓) ข อ เสนอเชิ ง นโยบายด า นการผลิ ต และพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู บ ริ ห าร
อาชีวศึกษา

คณะที่ ๔ ดานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดย รองศาสตราจารยจุลนี เทียนไทย เปนประธานคณะอนุกรรมการ
มีผลผลิตที่สําคัญ คือ (ราง) ขอเสนอเชิงนโยบายการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลของผูเรียน
อาชีวศึกษา ๔ ดาน และมีขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑) ดานกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนตาง ๆ
๒) ดานแนวทางการดําเนินงานระดับนโยบาย ระดับสถานศึกษา และระดับผูเรียน
๓) ดานการจัดการภายในสถานศึกษา
๔) ดานการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร
คณะที่ ๕ ดานการปฏิรูปโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการปฏิรูปโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา
โดย นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ เปนประธานคณะอนุกรรมการ มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง มีขอเสนอ 3 เรื่อง ดังนี้
1) การขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา โดยสามารถ
ออกข อบั งคั บ ในการบริ ห ารในการจั ดการไดอยางคลองตัว ในดานการใชงบประมาณ การพัฒ นาครู และ
การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาตองมีคัดเลือกบุคคลที่มีความพรอม เปนผูนําทางดานวิชาการ เปนตน
2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามกฎหมายวาดวยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเสนอวาสื่อการเรียนรู
นอกบั ญชีตองสอดคล องกั บ เป า หมาย สมรรถนะ วิธีการวัดผลของหลักสูตร และสะทอนผลการกา วหนา
ทางดานวิชาการและสมรรถนะของผูเรียน มีมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สงผลใหเกิดความเปนอิสระ
ในการบริหารจัดการศึกษา เปนตน
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การปรั บปรุงโครงสรางของกระทรวงศึ กษาธิการ โดยแบ ง
โครงสร างออกเป น 3 ส ว นคื อ 1) โครงสรางสว นกลาง 2) โครงสรางสว นภูมิภ าค และ 3) สถานศึ ก ษา
เห็นสมควรใหแบงตามภารกิจในการดําเนินงาน เชน หนวยระดับนโยบาย หนวยระดับปฏิบัติ หนวยสนับสนุน
หรือหนวยตรวจสอบ ติดตามผล โดยยึดหลักเอกภาพทางนโยบาย เปนตน
คณะที่ ๖ ดานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉม
ด ว ยระบบดิ จิ ทัล โดย นายอรรถการ ตฤษณารั งสี เป นประธานคณะอนุ กรรมการ ซึ่งได แต งตั้ งคณะทํ างาน
2 คณะ ไดแก คณะทํางานที่ ๑ คณะทํางานพลิ กโฉมการเรี ยนรู ดวยระบบดิ จิทัล โดยมี ศาสตราจารย สุ พจน
หารหนองบัว เปนประธานคณะทํางาน และคณะทํางานที่ ๒ คณะทํางานขับเคลื่อน Big Data ดานการศึกษา
โดยมี รองศาสตราจารยนายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย เปนประธานคณะทํางาน มีผลผลิตที่สําคัญ ดังนี้
1) แพลตฟอรมการเรียนรูที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เขาถึงงาย ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
2) หนังสือชุด Ed’s Possible
3) ตนแบบในการจัดการขอมูล Big Data ดานการศึกษา (Dashboard) เพื่อนําเสนอ
ขอมูลสําคัญดานการศึกษา
4) ตนแบบและขอเสนอในการจัดทํา Big Data ดานการศึกษาของประเทศไทย
5) ผลักดัน (ราง) พระราชบัญญัติการบริหารขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1) การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร ม
ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาขอเสนอ
2) การขั บ เคลื่ อ น Big Data ด า นการศึ ก ษา พร อ มประเด็ น 6 ประเด็ น ได แ ก
ประเด็ น ที่ 1 จั ด หางบประมาณในการจั ด ทํ า /จั ด ซื้ อ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป (Software) สํ า หรั บ การบริ ห าร
จั ด การศึ กษาที่ เ ป น ระบบเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศที่งายตอการใชงาน ประเด็น ที่ 2 เลือกใชร ะบบการบริห าร
จัดการศึกษาจากหนวยงานตนแบบในกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู เชน ระบบ Data Management Center
(DMC) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบ ศธ.๐๒ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และระบบ TEZ ของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน ประเด็นที่ 3 ผลักดัน (ราง) พ.ร.บ.
การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนการบังคับใหทุกหนวยงานใชร ะบบการบริหารและ
จั ด การข อมู ล ที่ กํา หนดขึ้ น ให เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น ประเด็น ที่ 4 การจัดตั้งศูน ยส ถิ ติ การศึ กษาแห ง ชาติ
ประเด็นที่ 5 ผลักดันการจัดเก็บขอมูลที่มีคุณภาพตั้งแตตนทาง โดยพัฒนาระบบประเมินคุณภาพขอมูล และ
ประเด็นที่ 6 ความสําคัญของ Big data ที่เปนเครื่องมือในการ “ปรับปรุง พัฒนา และวางแผน” อาจกําหนดให
มีกฎหมาย/ขอบังคับใหสงขอมูล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
2564

วาระที่ 5.2 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ ประจําป

นางประวีณา อัสโย ผูอํานวยการกลุมมาตรฐานการศึกษา สํานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ
สูการปฏิบัติ ประจําป 2564 ใหที่ประชุมทราบดังนี้
การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่มาตรฐานการศึกษาของชาติ มี ๓ ระดับคือ ๑) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ จัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา ๒) มาตรฐานการศึกษาแตล ะระดั บ และ
ประเภทการศึ ก ษา มี ห น ว ยงานต น สั ง กั ด เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การ และ ๓) มาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา รับผิดชอบดําเนินการโดยสถานศึกษา กระบวนการการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ
สูการปฏิบัติ มี ๗ กระบวนการ ไดแก ๑) การนํามาตรฐานการศึกษาของขาติสูการปฏิบัติ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ๑๓ หนวยงาน ดําเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ โดยไดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติสูการยกระดับ และจัดประชุมหนวยงาน
ตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งมาตรฐานการศึกษา
ของชาติไดกําหนดผลลัพธของผูเรียนใหเปนคนไทย 4.0 ที่ธํารงความเปนไทย แขงขันไดในเวทีโลก และมี
คุณลักษณะเปนผูเรียนรู ผูสรางสรรคนวัตกรรม และพลเมืองที่เขมแข็ง ที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการรวมกับสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวใหมที่เนนการประเมินแบบกัลยาณมิตร นอกจากนั้นสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดใชเครือขาย
ความรวมมือเปนกลไกในการดําเนินงานและใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในการสรางองคความรูโดยการทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลผลิตที่ไดคือ แนวทางการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและระบบ
การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึกษา ชุดความรูแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ประกอบดวย คลิปวีดีทัศนแนะนําองคความรู การถอดบทเรียนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ของสถานศึกษาตนแบบที่สามารถสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค และการดําเนินการ

โครงการสร า งการมี ส ว นร ว มของภาคประชาชน ครู นักเรีย น นักศึกษา คือโครงการประกวดสื่ อวี ดี ทั ศ น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการประกวด สําหรับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ไดดําเนินการดังนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ไดนํามาตรฐานการศึกษาของชาติใชเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการประจําปของ สป.ศธ. ป 2564 และ 2565 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดสรางความรูความเขาใจในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ไดนํามาตรฐานการศึกษาของชาติไปกําหนด
ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด คือ การเปนคนดี มีคุณธรรม กรุงเทพมหานคร (กทม.)
ไดวิเคราะหเชื่อมโยงมาตรฐานใหสอดคลองกับผลลัพธที่พงึ ประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงาน กศน.
จัดทําเอกสารแนวทางการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 6 ขอ โดยขอ 5
ผูเรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะตามความตองการของสถานประกอบการในสาขาวิชาที่มีความ
เปนเลิศ ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และ
ไดรับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กําหนดผลลัพธการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษา ต องมี ๓ ด า น คือ (๑) ดานความรู (๒) ดานทักษะ และ (๓) ด านลั กษณะบุ คคล
๒) การจัดทําหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการ
ดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นํามาตรฐานการศึกษาของชาติเปนเปาหมายในการ
จัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฐานสมรรถนะ สํานักงาน กศน. ตํารวจตะเวนชายแดน (ตชด.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ไดนํามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเปนกรอบในการกําหนดหลักสูตรดวยเชนกัน สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดเขามารวมขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติในป พ.ศ. ๒๕๖๔
และไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคํานวณ หลักสูตรวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในระดับชั้น ป.๑-ม.๖
และสื่อ Unplugged Coding ๓) การสงเสริมกํากับดูแล การตรวจสอบ และประเมินผล หนวยงานตาง ๆ
ใหการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหจัดการเรียนการสอนและจัดการเรียนรูในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไดอยางมีคุณภาพ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) มีโครงการสงเสริมให กับสถานศึ กษาและหนว ยงาน
ตนสังกัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใตสถานการณ
จําเปนและเรงดวน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) พัฒนาเครื่องมือประเมินทักษะเพื่อรองรับ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่อิงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ๔) การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวอยาง
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค ก ารมหาชน) (สมศ.) พั ฒ นาระบบการประเมิ น เป น การประเมิ น online เต็ ม รู ป แบบ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) นํ า ระบบประกั น คุ ณ ภาพขั บ เคลื่ อ นลงสู สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา สํานักงาน กศน. จัดทําเอกสาร “รายงานผลการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.” กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน หรือ ระบบ SAR Online กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (สถ.)
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองสงเสริม สนับสนุน ขาราชการครู พนักงาน
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา สายงานการสอน ไดรับ การพัฒ นาอยางตอเนื่องทุก ๆ ป ดําเนิน การตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) จัดทําระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)

๕) กํากับติดตามประเมินผลเปนระยะอยางตอเนื่อง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสํานักมาตรฐาน
การศึ ก ษาและพั ฒ นาการเรี ย นรู ร ว มกั บ สํ า นั ก ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ดํ า เนิ น การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น
(evaluation research) เพื่อพัฒนาเสนอรูปแบบและแนวทางในการสนับ สนุนและส งเสริมการดําเนิ น งาน
ดานการวัดและประเมินการเรียนรูในสถานศึกษาที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดําเนินการโครงการวิจัยติดตามและประเมินคุณลักษณะ
ผูเรียนตามกรอบผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อประเมินคุณลักษณะ
ผูเรียนตามกรอบผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในทุกระดับ
และประเภทการศึกษา คาดวาผลการประเมินจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๖) กรกณีตัวอยางที่เกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรมจากหนวยงานตนสังกัด (๑) กรณีตัวอยางของ สป.อว. : โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและ
กําลังคนเพื่อตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป เปนการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนใหมี
ศักยภาพสูงทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ที่ทันตอความตองการของการทํางานในอุตสาหกรรมใหมสู New S-Curve
และเป น กลไกสํ า คั ญในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ และเพื่ อสร างฐาน
(Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงอนาคต ซึ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรจะมีคุณลักษณะเปน
บัณฑิตแนวใหมเปนเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers) (๒) กรณีตัวอยางของ กศน. : การจัดการศึกษา
นอกระบบในลั ก ษณะการศึ ก ษาต อ เนื่ อ งเพื่ อ สร า งอาชี พ ให แ ก ผู เ รี ย น : ศู น ย ว งเดื อ น อาคมสุ ร ทั ณ ฑ
ซึ่งผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพจนเห็นเปนประจักษในพื้นที่
ไมนอยกวา ๗๐ คน และบางสวนมีการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อจัดตั้งเปนกลุมอาชีพในชุมชน ทองถิ่นจนเห็นเปน
ประจักษอีกดวย (๓) กรณีตัวอยางของ ตชด. : โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมกลองคี อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก ประสบความสําเร็จในการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมจากโครงการตามพระราชดําริ
ของ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได สํ า เร็ จ ผล
เปนรูปธรรม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีอาหารเพียงพอแกเด็กนักเรียน และจําหนายใหแกชุมชน
ในระบบสหกรณ และมีการฝกอาชีพใหกับเด็กในกิจกรรมรานคา “เด็กดอย เรสเตอรรองส” ๗) แผนการ
ดําเนินงานตอไป สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะรวมกับหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สูการปฏิบัติ (ระยะ ๒ ป) จัดทํารายงาน
ผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึ กษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สูการปฏิบัติ ประจําป ๒๕๖๕ พรอมขอเสนอ
ในการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลลัพธที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 ความกาวหนาการปรับแนวทางสนับสนุนคาใชจายสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวป ท มา เอี่ ย มละออง ผู อํ า นวยการกลุ ม นโยบายการเงิ น การคลั ง และทรั พ ยากร
ทางการศึกษา สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอความกาวหนา
การปรับแนวทางสนับสนุนคาใชจายสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหที่ประชุมทราบดังนี้
ปจจุบันทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามอัตราที่ปรับและ
ประกาศใชครั้งลาสุดเมื่อปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับ ๕ รายการหลัก ไดแก คาจัดการเรียนการสอน
(เงินรายหัว) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ราคาสินคาและบริการที่เ พิ่ม
สูงขึ้น แตมูลคาแทจริงของเงินอุดหนุนฯ ลดลง ทําใหเกิดปญหาความไมเพียงพอของเงินงบประมาณที่ ไดรับ
การสนับสนุน ในขณะเดียวกันลักษณะของการจัดสรรเงินสําหรับโครงการเรียนฟรีเปนการจัดสรรตามจํานวน
ผู เ รี ย น ดั ง นั้ น จึ ง ส ง ผลให ส ถานศึ ก ษาเกิ ด ป ญ หาความไม เ พี ย งพอของเงิ น งบประมาณที่ ไ ด รั บ สนั บ สนุ น

โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก และเมื่อไดรับการจัดสรรเงินมานอยแตตองใชในการจางครูอัตราจางจึงสงผล
กระทบตอการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวมกับ
หนวยงานหลัก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(สถ.) และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ดําเนินการศึกษาแนวทางสนับสนุนคาใชจาย
สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา (ในระบบ) โดยจําแนกเปน 2 สวน ไดแก ๑) กลุมโรงเรียน
ในพื้นที่ปกติทั่วไป ในการสนับสนุนตามความจําเปนพื้นฐานผานโครงการเรียนฟรี ๒) กลุมโรงเรียนที่มีความ
เหลื่อมล้ําในเชิงพื้นที่ ในการสนับสนุนตามความจําเปนสวนเพิ่ม เนนศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารหางไกล
(พื้นที่เกาะและพื้นที่สูง) มีความยากลําบากในการเดินทางและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาไดนําเสนอทางเลือกและขอเสนอแนวทางปรับอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามัญศึกษา) ในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 7/2563
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึก ษาดํ าเนิน การสํารวจและ
วิเคราะหขอมูลคาใชจายสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอาชีวศึกษา (ในระบบ) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) โดยดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (สถ.) และสถานประกอบการที่มีศูนยการเรียน (รับเงินอุดหนุนฯ จาก สพฐ.) และรวมมือกับสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ดําเนินการออกแบบเครื่องมือศึกษา
สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา) (นอกระบบ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งผูเรียนปกติ ผูเรียนพิการ และเด็กดอยโอกาส (เรรอน) โดยภาพรวม
ของการศึกษาขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักงานฯ จะศึกษาขอมูลจากกิจกรรมคาใชจายทั้งหมด
ทั้ งค า ใช จ า ยที่ใช เ งิ น งบประมาณและค า ใชจายที่ใชเงิน นอกงบประมาณ ซึ่งสะทอนใหเห็น วาสถานศึก ษา
ไมสามารถบริหารจัดการโดยใชวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนเทานั้น แตสถานศึกษามีความจําเปนตองจัดหาเงิน
จากแหลงภายนอกเพิ่มเติมเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งแตละสถานศึกษามีความสามารถใน
การจัดหาเงินไมเทากัน หลังจากนั้นสํานักงานฯ จะดําเนินการวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการและวิธีการศึกษา ๑) นําเสนอขอมูลเชิงประจักษ ไดแก (๑) ขอมูลอัตรา
เงินอุดหนุนปจจุบันเปรียบเทียบกับขอมูลอัตราเงินอุดหนุนปจจุบันที่ปรับตามอัตราเงินเฟอ (๒) ขอมูลอัตราเงิน
อุดหนุนปจจุบันเปรียบเทียบกับคาใชจายจริงที่ไดจากการตอบแบบสํารวจ ซึ่งจะทําใหเห็นถึงความแตกต าง
ระหวางเงินอุดหนุนปจจุบันกับเงินที่เกิดจากการใชจายจริงมากนอยเพียงใด และ (๓) ขอมูลที่แสดงคาใชจาย
ที่ควรจะเปนเพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ๒) ทบทวนและปรึกษาหารื อรวมกับหนวยงานที่เกี่ ย วข อง
เพื่อวิเคราะหวาควรมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในสวนใด ขอคนพบสําคัญ คาใชจายจริงคิดเปนประมาณ
2 เท า ของเงิ น อุ ด หนุ น ป จ จุ บั น ซึ่ ง สะท อ นความไม เ พี ย งพอและจํ า เป น ต อ งปรั บ แนวทางสนั บ สนุ น อาทิ
(๑) คาจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาทุกสังกัดใชสําหรับบริหารจัดการ มีความจําเปนตองกันเงินสวนหนึ่ง
สําหรับเปนคาใชจายในการจางบุคลากร ทําใหเงินสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ ดังนั้นจึงควรมี
การแยกคาใชจายที่เปนคาจางบุคลากรออกจากคาจัดการเรียนการสอน ซึ่งในอนาคตจะไปผูกโยงกับเรื่อง
โครงสรางบุ คลากรด ว ย (๒) ควรแยกค า สาธารณู ป โภค (คาน้ํา คาไฟ) ออกจากค าจั ดการเรี ย นการสอน
โดยจัดสรรใหเพียงพอและสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ (๓) ปญหาการจัดการเรียนการสอนประเภทอาชีวศึกษา
นอกจากประสบป ญหาจํ านวนครู ไมเ พี ยงพอแลว ยังประสบปญ หาขาดแคลนวัส ดุฝกตามสาระการเรี ย นรู
ซึ่งจําเปนจะตองมีวัสดุฝกสําหรับการเรียนรู ปจจุบันสํานักงานฯ ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหนวยงานที่จัดหลักสูตร ปวช. สํารวจกิจกรรมรายจายและวิเคราะหสภาพปญหา เพื่อจัดทํา

ข อเสนอแนวทางสนั บ สนุ น การจั ดการศึ กษาขั้น พื้น ฐานในระดับ ปวช. และจะนําเสนอตอสภาการศึ ก ษา
ใหไดรับทราบขอมูลตอไป
มติ
ครั้งที่ ๑๖

ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.4 รายงานผลการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ

นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา รายงานผลการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ ใหท่ีประชุมทราบ
ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึ ก ษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 “กลาเปลี่ยน สรางสรรค และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ระหวางวันที่ 26 - 27
สิงหาคม 2564 ที่มาผาน ซึ่งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเปนกลไกสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาจึงควรมุงเนนการสรางนักวิจัยมืออาชีพ
และนวัตกรที่มีความรูความสามารถ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยและ
พัฒนา กอปรกับมีภารกิจในการพัฒนานโยบายทางการศึกษาที่เปนความสําคัญในการสงเสริมใหนักวิจัยพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและสร างองค ความรู ใหม ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น อยางรวดเร็ว โดยที่
การประชุมมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการนําเสนอ เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัย
ทางการศึ ก ษา นอกจากนั้ น ยั ง เป น การยกย อ งส ง เสริ ม ขวั ญ กํ า ลั ง ใจให นั ก วิ จั ย สร า งผลงานที่ มี คุ ณ ภาพ
ผานการจัดประชุมออนไลนเต็มรูปแบบและมีการถายทอดสดผาน Facebook Live มีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย
อาทิ การบรรยายพิ เ ศษ การเสวนาทางวิ ช าการ การนํ า เสนองานวิ จั ย และการจั ด แสดงผลงานวิ จั ย
ผานนิทรรศการออนไลน
การจั ด ประชุ ม ทางวิ ช าการในครั้ ง นี้ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ และการสนั บ สนุ น เป น อย า งดี ยิ่ ง
จากหน ว ยงานองค กรต า ง ๆ ทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชน ทั้ งในประเทศและต างประเทศ ไดแก สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม บริ ษั ท AIS Academy,
บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น (จํากัด) มหาชน, บริษัท อินสครู จํากัด, องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย และเครือขาย
ความรวมมือขององคการยูนิเซฟในระดับนานาชาติ
กระบวนการดําเนินงานในการจัดประชุมทางวิชาการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไดประชาสัมพันธเชิญใหผูที่สนใจสงผลงานเพื่อคัดเลือกใหนําเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการฯ ดังกลาว
ผานประเด็นการวิจัย 8 ประเด็น ดังนี้ 1) ประเด็นการวิจัยดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 2) ประเด็นการวิจัย
ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตอบสนองการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) ประเด็น
การวิจัยดานการพัฒนากําลังคนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา/ผูเรียนในวัยแรงงาน 4) ประเด็นการวิจัย
ดานการสงเสริมการศึกษา/เรียนรูสําหรับผูสูงอายุ ๕) ประเด็นการวิจัยดานการจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ ๖) ประเด็นการวิจัยดานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
๗) ประเด็นการวิจัยดานการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี งานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐเพื่อสงเสริมคุณภาพ
การเรียนรูของผูเรียน และ ๘) ประเด็นการวิจัยดานการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา การสรางโอกาส
ความเสมอภาค สิทธิทางการศึกษาทุกชวงวัยและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน ภายหลัง
จากการประชาสัมพันธและรับสมัครปรากฏวามีผูที่สนใจสงผลงานเขารวมการคัดเลือก จํานวน 385 เรื่อง
และไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการฯ จํานวน 85 เรื่อง ผาน 6 หองยอย ไดแก

หองยอยที่ 1 การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กที่มีความตองการพิเศษ และผูสูงวัย หองยอยที่ 2 การจัดการศึกษา
เพื่ อตอบสนองต อการเรี ยนรู ในศตวรรษที่ 21 ห องย อยที่ 3 หลั กสู ตรและรู ปแบบการเรี ยนรู ห องย อยที่ 4
การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ห อ งย อ ยที่ 5 การพั ฒ นาอาชี ว ศึ ก ษา/นวั ต กรรม เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน หองยอย ที่ 6 ความรวมมือดานการศึกษาของ UNICEF ซึ่งมีผลงานการวิจัยที่ไดรับ
รางวัลดีเดน จํานวน 4 เรื่อง และรางวัลชมเชย จํานวน 4 เรื่อง
นอกจากการนําเสนอผลงานของผูวิจัยแลว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายั งจั ด ให มี
การบรรยายพิ เ ศษ อาทิ การบรรยายพิ เศษเรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในยุคดิจิทัล ” โดย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และการบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (Blended Learning) โดย บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น (จํากัด) มหาชน
และจัดใหมีเวทีเสวนาวิชาการ ไดแก “นวัตกรรมการศึกษา: กลาเปลี่ยน สรางสรรค ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”
โดยผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และการเสวนาทางวิชาการในหัวขอ “ทิศทางการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษาในอนาคต โดยผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการจั ด ประชุ ม พบว า มี ผู ที่ ส นใจเข า ร ว มรั บ ฟ ง การเสวนา การบรรยายพิ เ ศษ และ
การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ผ า น Facebook Live จํ า นวน 416,614 คน แบ ง เป น ยอดผู เ ข า ชมวั น ที่
26 สิงหาคม 2564 จํานวน 279,807 คน และวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จํานวน 136,807 คน ตามลําดับ
ทั้ ง นี้ ค าดว า จะมี ผู เ ข า รั บ ชมเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เนื่ อ งจากสามารถเข า รั บ ชมย อ นหลั ง ผ า นทางเพจ
หองยอยทั้ง 6 เพจได และการจัดประชุมทางวิชาการฯ ไดรับเสียงตอบรับจากผู ที่สนใจเปน อยางดี โดยมี
ขอคิดเห็นชื่นชมวางานประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งนี้เปนประโยชนตอผูวิจัย ผูที่มีสวนเกี่ยวของตลอดจน
ประชาชนที่สนใจ สามารถนําความรูที่ไดรั บไปประยุกตใช และพัฒนาตอยอดในการจั ดการเรียนการสอน
ของตนเอง และชื่ น ชมสํ า นั กงานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษาที่ส ามารถบริห ารจั ดการไดเ ปน อยา งดี ภายใต
สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษาจะนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประชุมฯ ดังกลาวไปปรับปรุงการจัดงานในลักษณะเดียวกัน
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ ความกาวหนาการดําเนินงานรับรองวิทยฐานะใหกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง
นายอํ า นาจ วิ ช ยานุ วั ติ เลขาธิการสภาการศึ ก ษา กรรมการและเลขานุ ก าร รายงานให
ที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ไดเชิญผูเกี่ยวของรวมหารือแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
ที่ประชุมมีผลการหารือดังนี้
ที่ ป ระชุ ม ได เ ห็ น ชอบในหลั ก การกํ า หนดวิ ช าสามั ญ เพิ่ ม เติ ม ในรายวิ ช า คณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ สําหรับจํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมนั้น เบื้องตน
เห็ น ชอบในหลั ก การ ให กํ า หนดรายวิ ช าละ ๗ หน ว ยกิ ต ต อ หนึ่ ง ช ว งชั้ น และมอบหมายให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เปนผูรับผิดชอบในการยกราง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอใหที่ประชุมมหาเถรสมาคม พิจารณาใหคําแนะนํา แลวจึงเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ

การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พิ จ ารณาเพื่ อ ออกประกาศหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการศึ ก ษาวิ ช าสามั ญ เพิ่ ม เติ ม
สําหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง ตอไป
๖.๒ การสรรหาคณะกรรมการสภาการศึกษา (ชุดใหม)
นายอํ า นาจ วิ ช ยานุ วั ติ เลขาธิการสภาการศึ ก ษา กรรมการและเลขานุ ก าร รายงานให
ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได มี ห นั ง สื อ หารื อ เรื่ อ งการสรรหาคณะกรรมการ
สภาการศึ ก ษาไปยั ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ในเบื้ อ งต น ได รั บ ทราบอย า งไม เ ป น ทางการว า
ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาการศึกษา (ชุดใหม) และเมื่อไดรับ
ทราบความเห็ นอย า งเป นทางการแลวเมื่อใด สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเรงดําเนิน การสรรหา
คณะกรรมการสภาการศึ ก ษา และนางสาวอั ญชลิต า กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ใหขอมูลเพิ่มเติมวาคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาในขอหารือของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแลว
และมีความเห็นวาคณะกรรมการสภาการศึกษาชุ ดนี้สามารถดําเนินการไดต อไปและให ดําเนิน การสรรหา
คณะกรรมการสภาการศึกษาโดยไมตองรอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ใชบังคับ
เลิกประชุมเวลา

1๗.๐๐ น.
นางอําภา พรหมวาทย
นางปทมา คําภาศรี
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ
นายกัมพล ธรรมหมื่นยอง
ผูจดรายงานการประชุม
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

