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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
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โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของท่ีประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน   ๑   เรื่อง 
- รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา 

เรื่อง  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม   
      ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ จ านวน   ๓   เรื่อง 

 

 
 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  

ศิลปอาชา) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทูถ้ามดงักลา่ว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการรองรับต่อการขึ้นของระดับน้ าทะเลและการวางแผน
พ้ืนที่เจ้าพระยาตอนล่างรองรับ (นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันจันทร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๖ 
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ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) ผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดั งกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 

 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) ผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดั งกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

  ๓.๒ กระทูถ้ามด้วยวาจา     จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) ผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 

 

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ 
ช่วงอ าเภอทองผาภูมิ – อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
 

 

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) 
ของคนไทย (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
 

 

 - กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและการจัดตั้งศูนย์กฎหมาย
เพ่ือคณะสงฆ ์(พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
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 เรื่องด่วน       จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

ด้วยนายณรงค์  รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้พ้นจาก
ต าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปี  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๘๕  ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
และโดยที่มาตรา ๑๙ วรรคหก บัญญัติให้ ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ก่อนวันที่กรรมการครบวาระ     

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้พิจารณาด าเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ นายสถาพร  วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์
คดีช านัญพิเศษ ทั้งนี้  โดยได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว 
จึงได้ เสนอชื่อมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๖๑  

 โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น 
คณะหนึ่งมีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง  
และพยานหลักฐานอันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 

๑. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์     
๒. นางดวงพร  รอดพยาธิ์   

- ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ตามข้อบังคับข้อ๑๐๕) 
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๓. พลต ารวจโท ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย    
๔. พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง  
๕. พลเอก นาวิน  ด าริกาญจน์    
๖. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  
๗. นายประพันธุ์  คูณมี     
๘. พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร  
๙. พลเอก มารุต  ปัชโชตะสิงห์    
๑๐. นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 
๑๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร    
๑๒. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  
๑๓. นายสมเดช  นิลพันธุ์      
๑๔. นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง 
๑๕. พลเอก อู้ด  เบื้องบน     

โดยก าหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภา
มีมติตั้ง 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว            จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 

  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง) และประธานคณะท างานสนับสนุนข้อมูลกฎหมายด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(นายสมชาย เสียงหลาย) พร้อมด้วยเลขานุการคณะท างาน (นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์) ได้ร่วมกัน
เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เป็นกระทรวงใหม่ที่เป็นการรวมหน่วยงานด้านการอุดมศึกษาและด้านวิจัยและพัฒนา ที่เกิดจากการควบรวม
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีบทบาทหลักในการ
วางรากฐานของประเทศสู่อนาคต โดยเชื่อว่านโยบายและทิศทางในการพัฒนาประชาชนให้มีความพรอ้ม

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  
(คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว) 



 

- ๕ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

รับมือกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเปิดโอกาสที่เท่าเทียมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
ลดช่องว่างทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขของคนไทยทุกคน โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการส่งเสริมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนาก าลังคน
ให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ รวมถึงการก ากับดูแลการพัฒนานวัตกรรมด้วย  
ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวง อว. มีจ านวนหลายฉบับ และกฎหมายอนุบัญญัติ
จ านวนมาก ซึ่งอาจจะยากต่อการท าความเข้าใจเพราะแต่ละฉบับมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
คณะกรรมาธิการจึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและออกบังคับใช้แล้ว 
อาทิ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบปัญหาการออก
กฎหมายล าดับรองไม่เป็นไปตามระยะเวลาของบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ และขาด
ความเชื่อมโยงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ควรเร่งรัดและผลักดันการออกกฎหมายล าดับรอง 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีความสอดคล้องซึ่งกัน
และกัน ๒) ควรเร่งรัด ผลักดันกฎหมายการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาให้เข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว เพ่ือสนับสนุนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) (๒) กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) (๓) กลุ่มพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement) (๔) กลุ่มผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and Specialists) และกองทุน
ให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย ๓) ควรเร่งด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรม 
ในสถาบันอุดมศึกษา และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริหารและบุคลากรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือและองค์ความรู้ 
ในการด าเนินงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ให้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักคุณธรรม  
และจริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กร และบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
และการบริหารจัดการที่ดี  รวมทั้งใช้กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางด าเนินงานโดยอาศัย 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นต้นแบบในการด าเนินงานผ่านกลไกเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รวมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ควรจะมีการด าเนินการภายในสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติก่อน หากมีข้อร้องเรียนใดที่ไม่สามารถยุติได้และมีการพิจารณาว่า  
เป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง จึงค่อยส่งเรื่องมายังกระทรวง  อว. ให้ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และควรเร่งรัดการจัดท าร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 
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ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า รายงานฉบับนี้มีรายละเอียด 
ตั้งแต่ความเป็นมาของการจัดตั้งกระทรวง อว. มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง และสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งมีทั้งที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านที่มิได้มาจากสายอุดมศึกษา ในส่วนของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ขณะนี้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณกองทุนนี้แล้ว อยู่ระหว่างผลักดันให้ผ่าน
ความเห็นชอบของรัฐสภาต่อไป เห็นว่ากองทุนนี้จะช่วยเติมเต็มจุดอ่อนของการพัฒนาด้านอุดมศึกษา  
ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
ได้มีบทบัญญัติขอเพ่ิมการจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
หากกฎหมายผ่านความเห็นชอบและได้ด าเนินการไปพร้อมกันจะเกิดประโยชน์ต่อการอุดมศึกษา 
เป็นอยา่งมาก อีกทั้ง ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือร่วมกันวิจัยและพัฒนาสนับสนุน
ต่อยอดงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ในส่วนของการจัดตั้งส านักงานกองทุนเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
(Service Delivery Unit : SDU) ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง อว. กรรมาธิการให้ข้อสังเกตว่า 
มีภารกิจหลายด้าน อาจส่งผลให้การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาล่าช้า  จะมีแนวทางแก้ปัญหา 
ในส่วนนี้ได้อย่างไร ควรสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน
ท้องถิ่นโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับปัญหาของระบบการศึกษาไทย ยังคงมีการ 
ขีดเส้นกั้นระหว่างสาขาวิชาหลัก อาทิ สายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ นอกจากหลักการทฤษฎี 
ควรมีแนวทางให้บูรณาการการศึกษาร่วมกัน สามารถหาความรู้จากวิชาเรียนที่อยู่นอกสาขาได้เพ่ือเติมเต็ม
ความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน อาทิ สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม 
เป็นทีมช่วยอาจารย์ในคณะวิจัยต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และปลูกฝังความขยันหมั่นเพียร   

ในส่วนของประมวลจริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่น 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพ่ือใช้บังคับ
ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ควรท าให้เห็นเป็นรูปธรรม อาทิ กรณีผู้ใดถูกด าเนินการทางวินัยเกี่ยวกับการ  
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หรือใช้ผลงานเพื่อแลกต าแหน่งทางวิชาการ แต่ปัจจุบันพบว่ายังมีบางคน 
ถึงแม้โดนลงโทษแต่ยังคงท างานอยู่ จึงควรมีแนวทางให้ผู้บริหารแต่ละสถาบันเพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติ  
โดยมีรายงานให้สภาทราบว่ามีการน าไปปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไร        

ข้อมูลในส่วนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงอื่นและหน่วยงานอื่นที่มีการจัดการศกึษา
เฉพาะทาง มีการจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้  
และทักษะวิชาชีพ อาทิ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น เห็นว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ควรมีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล 
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รวมอยู่ในกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะด้วย เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษา 
ที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง นอกจากนี้ 
ในการพัฒนาด้านการอุดมศึกษาควรให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงในทุกสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน 

ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง) ได้ชี้แจงว่า กระทรวง อว. เป็นการควบรวมสายงานวิทยาศาสตร์กับการอุดมศึกษา เป็นก้าวส าคัญ
ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ กฎหมายต่าง ๆ  อาจยังไม่เป็นไปตามที่ก าหนด
กรอบไว้ ส่วนกฎหมายที่ออกมาใช้ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร กระทรวง  อว. 
ช่วยดูแลทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และด้านการอุดมศึกษา ซึ่งจากเดิมมีเพียงกองทุน
เพื่อพัฒนาด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ ยังขาดกองทุนเพ่ือการอุดมศึกษา เมื่อมีกองทุนเพื่อการอุดมศึกษา 
กระทรวง อว.จะมาร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนโดยสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และด้านการอุดมศึกษาเร่งจัดสรรงบประมาณด าเนินการโดยมุ่งเรื่องการศึกษา จัดหาเครื่องมือต่าง  ๆ  
ให้พัฒนามากขึ้น จัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของประมวลจริยธรรม ยังพบปัญหา
เกี่ยวกับจริยธรรมผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยก าลังพยายามหาหนทางเพ่ือเลือกคนดีเข้ามาบริหารเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด กระทรวง อว. มีแนวทางจะเพิ่มขั้นตอนเพ่ือตรวจสอบให้ได้คนดีเข้ามา
บริหารงาน ในส่วนของกฎหมายล าดับรอง คณะกรรมาธิการจะได้เรง่รดัและตดิตามตอ่ไป จากการประสานงาน
กับส านักงานปลัดกระทรวง อว. ทราบว่าจะเร่งรัดออกกฎหมายล าดับรองให้ แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖  ส าหรับงบประมาณที่ได้จัดสรรเข้ากองทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับว่าจะพยายามใช้  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นข้อมูลที่ตกหล่น ปัจจุบันกระทรวง  อว.  
ได้ออกประกาศเรื่อง การก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๖
โดยก าหนดให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถาบันในกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ 
และสาขาจ าเพาะ ส าหรับการพัฒนาด้านวิจัยและการสร้างนวัตกรรมไปสู่ท้องถิ่น รวมไปถึงส่วนชุมชน 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จะด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นในการช่วยแก้ปัญหา แจ้งปัญหา 
ประสานงานศูนย์วิจัยชุมชนแต่ละภูมิภาค เป็นความร่วมมือของภาคชุมชน มีการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการต่อไป กรณีความแข็งตัวของระบบการศึกษา เห็นด้วยกับการข้ามสายวิชาโดยการคู่ขนาน 
การ เปิ ด โอกาสให้ เ รี ยนทั้ ง แบบทั่ ว ไป  และแบบเฉพาะทาง เ พ่ือ ให้ เ กิ ดความ เชี่ ย วชาญ 
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะศึกษาเพ่ิมเติมและพยายามจะปลดล็อก เพ่ือไม่ปิดช่องทางและเพ่ือให้เกิด  
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการหาความรู้จากสายวิชาอื่น ๆ ต่อไป  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 
 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา              (ไม่มี) 



 

- ๘ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
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(๖) เรื่องที่เสนอใหม่      จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

ของที่ประชุมวุฒิสภา ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (นายไกรยส  ภัทราวาท) กับคณะ 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุม  

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการศึกษาซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม โดยประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษา (นายตวง  อันทะไชย) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม โดยสรุปเป็นประเด็น
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ซึ่งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ควรด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา ๕๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และวัตถุประสงค์แห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... 
ในการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะในการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต (๒) ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเพื่อเหนี่ยวน าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เพิ่มมากขึ้น (๓) ควรจัดท าแผน
กลยุทธ์และทิศทางการด าเนินงานของกองทุนในอนาคตให้มีความชัดเจน (๔) ควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพหุภาคีมากขึ้น  
(๕) ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกปี 
และ (๖) ควรมีกระบวนการติดตามและเร่งรัดภารกิจตามกลยุทธ์และทิศทางที่ก าหนดไว้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของ
ที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรมุ่งขจัดความเหลื่อมล้ า 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโรงเรียน (Bully) จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย
ดังปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบัน และสนับสนุนให้นักเรียนมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน 
ตลอดจนทุกหลักสูตรการศึกษาควรมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมภูมิคุ้มกันดังกล่าวด้วย (๒) ควรให้การ
สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในภาคการศึกษาต่าง ๆ ทั้งนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา 
และอาชีวศึกษา โดยพิจารณาไม่ให้มีการตัดท่อน้ าเลี้ยงในระบบการศึกษาภาคบังคับ สนับสนุนด้าน
แรงจูงใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้คงหน้าที่ส าคัญของศึกษานิเทศก์ในการชี้แนะแนวทางแก่ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ และให้สนับสนุนงบประมาณแก่การศึกษาอาชีวศึกษาให้สามารถด าเนินการได้อย่า ง

- รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑) 



 

- ๙ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
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เหมาะสม (๓) ควรมีการพิจารณา “คุณภาพ” ควบคู่ไปกับ “ปริมาณ” ในการน าเด็กกลับสู่สถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๔) ควรมีบทบาทและส่วนร่วมในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... เพ่ือการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (๕) ควรพิจารณาเป้าหมายทางการศึกษา Education 
for All และ All for Education เพ่ือไม่ให้การศึกษาเป็นเพียงแหล่งความรู้แต่ต้องเป็นแหล่งที่ให้ทั้ง
ทักษะและองค์รวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนกลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถตลอดจน
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ (๖) ควรสนับสนุนจิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เพ่ือให้การเรียนรู้
เป็นระบบและต่อเนื่อง (๗) ควรให้การดูแลเด็กยากจนพิเศษเป็นกรณีพิเศษ และพิจารณาเด็กที่มีความเสี่ยง
ว่าจะหลุดออกจากระบบการศึกษา อาทิ เด็กขายพวงมาลัย เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กตกค้างในสถานแรกรับ
ต่าง ๆ ว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือควรได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ โดยขอให้ตอบชี้แจงด้วยว่า เด็กยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไขมีรายละเอียดในเงื่อนไขอย่างไร (๘) ควรให้ภาครัฐโดยส านักงบประมาณด าเนินการตาม
ข้อสังเกตแห่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ในการจัดสรร
งบประมาณในอัตราร้อยละ ๕ ของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ให้แก่ กสศ. เพ่ือให้เด็กได้มี
โอกาสในการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ า ขณะเดียวกัน กสศ. ก็ควรแสวงหานวัตกรรมเพ่ิมเติม  
เพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณร่วมด้วย (๙) ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การด าเนินงาน
ในปี ๒๕๖๔ ควรต่อเนื่องกับการด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ (๑๐) ควรมีการบูรณาการการท างาน 
ที่ไม่ซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้ความช่วยเหลือและด้านข้อมูล 
อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง  และหน่วยงานอื่น ๆ (๑๑) ควรมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน นอกเหนือไปจากการตรวจสอบ ค้นหา หรือสอบสวน เพ่ือสืบค้นหาเด็กด้อยโอกาส  
ทางการศึกษา (๑๒) ควรให้การสนับสนุนการศึกษาเฉพาะทาง วิชาชีพ หรือพหุปัญญา ทั้งในด้านกีฬา 
ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กที่ขาดโอกาสได้รับโอกาสตามความสามารถและศักยภาพของตน  
ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งสู่การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๑๓) ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานของ กสศ. และ (๑๔) มีการสอบถามเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันกองทุนครูของแผ่นดินยังมีการ
ด าเนินงานอยู่หรือไม่  นอกจากนี้ ได้ขอให้ กสศ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ นางสาววรินธิรา หรือน้ าทิพย์ 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ที่ต้องอาศัยการร้องเพลงเพ่ือแสวงหา
โอกาสทางการศึกษาและแสวงหาโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง   

ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
(๑) งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกลดทอนลงไปจึงท าให้มีการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง (๒) มีการสนับสนุนการศึกษาทางเลือก โดยด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของเด็กหรือผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ (๓) มีการด าเนินนวัตกรรม 
ด้านงบประมาณตามหลักความเสมอภาคโดยพิจารณางบประมาณตามรายหัวทุกพ้ืนที่ เพ่ือความเท่าเทียม 
(๔) สนับสนุนการท างานร่วมกับหน่วยงานหลักทุกภาคส่วนเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 



 

- ๑๐ - 
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และยั่งยืน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่น ให้เด็กสามารถก้าวออกมาจากกับดักความยากจนให้ได้ 
ซึ่งจะช่วยในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในอนาคต (๕) มีการด าเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ที่ผ่านมา โดย กสศ. และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
และแสวงหาเส้นทางการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งตอบสนองต่อการศึกษา All for Education  
(๖) มีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้มี
การขยับทรัพยากรในพ้ืนที่ไปสู่เด็กหรือผู้เรียน (๗) มีการเตรียมการด าเนินการเพ่ือท า MOU กับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้สามารถแสวงหาและส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 
(๘) กสศ. มีบทบาทที่เกี่ยวข้องในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีส่วนร่วมในส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมจะให้การสนับสนุนภายหลังที่ร่างพระราชบัญญัติผ่านรัฐสภาแล้ว (๙) ข้อมูลของ
ผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ กสศ. เป็นข้อมูลเปิดเผยที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกองทุน  
โดยผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับการลดหย่อนภาษีในการให้การสนับสนุนดังกล่าว (๑๐) กองทุนครู 
ของแผ่นดินมีความเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และ (๑๑) เด็กยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสองกรณี คือ การเข้าเรียนอย่างสม่ า เสมอในอัตราร้อยละ ๘๐  
และการมีพัฒนาการทางด้านร่างการที่เหมาะสม ส าหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ กสศ. จะได้รับไปพิจารณา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

(๗) เรื่องอื่น ๆ               (ไม่มี) 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


