รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 2/2549
วันพุธที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
______________________________
กรรมการที่มาประชุม
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
4. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางอารีรตั น วัฒนสิน รองเลขาธิการฯ แทน)
7. เลขาธิการคุรุสภา
8. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
9. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
(นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
10. ปลัดกระทรวงแรงงาน
(นายไพศาล พฤฒิพร รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
11. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นางสาวสุจินดา โชติพานิช รองปลัดกระทรวงฯ แทน)
12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายไพรัตน สกลพันธุ ผูตรวจราชการกระทรวงฯ แทน)
13. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นางอัญชลาภรณ ศิริวรรณ
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานตางประเทศ แทน)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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14. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(นางสุวรรณี คํามัน่ ทีป่ รึกษาดานนโยบายและแผนงาน แทน)
15. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(นายสมพงษ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน)
16. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นางสาวพจมาน เครือสินธุ
ผูอ ํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม 1 แทน)
17. นางสาวจันทรเพ็ญ
แกวเชียงใต
18. นายมานะ
สุดสงวน
19. นายนุชากร
มาศฉมาดล
20. นายประเวศ
พุมพวง
21. นายธนา
เบญจาทิกุล
22. นายวิทธยา
บริบูรณทรัพย
23. นายวินัย
สะมะอุน
24. นายพงษ
ตนานนท
25. ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ
อมรวิวฒ
ั น
26. ศาสตราจารยสุมน
27. รองศาสตราจารยชนะ
กสิภาร
28. นายอําพล
จินดาวัฒนะ
29. นางมลิวัลย
ธรรมแสง
30. นายทองอยู
แกวไทรฮะ
31. ศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน
32. นายสุวัฒน
เงินฉ่ํา
33. ศาสตราจารยวิรุณ
ตั้งเจริญ
เจริญวงศ
34. นายพิสิฐ
35. นายสมชัย
วุฑฒิปรีชา
36. รองศาสตราจารยวิริยะ
นามศิริพงศพันธุ
37. ศาสตราจารยยงยุทธ
ยุทธวงศ
38. นายพิสิษฐ
ณ พัทลุง
39. นายสุทธินันท
ปรัชญพฤทธิ์
40. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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41.
42.
43.
44.
45.
46.

นายนิพนธ
สุรพงษรักเจริญ
นายมานิจ
สุขสมจิตร
นายอมเรศ
ศิลาออน
นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
นางจรวยพร
ธรณินทร
เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการฯ แทน)

กรรมการที่ไมมาประชุม
1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมจิตโต)
3. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)
4. พระราชครูวามเทพมุนี
5. ศาสตราจารยทักษิณา
สวนานนท
6. นางพริ้มพราย
สุพโปฎก
7. นายวิศิษฐ
ศรีวิชัยรัตน
8. นายเกรียงศักดิ์
เจริญวงศศกั ดิ์
9. นายวีระชัย
วรรณึกกุล
10. นายมนู
อรดีดลเชษฐ
11. ศาสตราจารยชัยอนันต
สมุทวณิช
12. นายกฤษณพงศ
กีรติกร
13. นายวิทยา
มานะวาณิชเจริญ
ผูเขารวมประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. นายปยะบุตร ชลวิจารณ
2. นางสาวเจือจันทร จงสถิตอยู
3. นางสาวกุลวิตรา ภังคานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ติดราชการ
ปฏิบตั ิศาสนกิจ
ปฏิบตั ิศาสนกิจ
ปฏิบตั ิศาสนกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิชาการศึกษา 8 ว. สํานักงานรัฐมนตรี ศธ.
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. นางรุง เรือง
สุขาภิรมย
2. นางนิรมล
กิตติวิบูลย
3. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
4. นางสุรางค โพธิพ์ ฤกษาวงศ
5. นางสุทธศรี
วงษสมาน
6. นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง
7. นางเกื้อกูล
ชั่งใจ
8. นายกองเกียรติ
สหวรรณางกูร
9. นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ
10. นางเพ็ญจันทร
นครอินทร
11. นางเพ็ญพรรณ
จิตตะเสนีย
12. นางโสภณา
ตาแกว
13. นางสาวสมรัชนีกร อองเอิบ

ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รก.ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.
นักวิชาการศึกษา 8ว.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549
กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายเลขานุการไดจัดสง
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549 ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรองแลว โดยมี
กรรมการขอแกไข และฝายเลขานุการไดปรับแกเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ราง แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสุทธศรี วงษสมาน)
รายงานโดยสรุปวา สืบเนื่องจากรัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเอกชน
และมี น โยบายในการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของเอกชนในการจั ด การศึ ก ษา โดย
กํ า หนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยพ.ศ. 2540 มาตรา 43 รวมถึ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กํ า หนดให เ อกชนมีสว นรว มในการจัด การศึ ก ษา โดยระบุไว ใ นมาตรา 43
มาตรา 45 และมาตรา 46
ด ว ยเหตุ นี้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (สกศ.) จึ ง ได ดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน เสนอตอ
สภาการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันจันทรที่ 31 มกราคม 2548 โดย
ที่ประชุมมีมติใหนําไปพิจารณาพัฒนานโยบายการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สืบเนื่องจากมติดังกลาว สกศ.จึงไดจัดทํา ราง แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมี
สว นร ว มของเอกชนในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และเสนอร างแผนยุทธศาสตร ฯ
ดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ สภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษาพิจารณา
แลว 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติใหนําเสนอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาตอไป
รางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
สภาพการจัดการศึกษาของเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน
ดานปริ มาณพบวา การมี สวนรวมในการจั ดการศึกษาขั้ นพื้ นฐานของเอกชนมีทั้ ง
ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา (ปวช.) ขอมูลในปการศึกษา 2548 พบวามี
โรงเรี ย นเอกชนที่ จั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในระบบจํ า นวน 3,753 โรง มี นั กเรีย น
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,165,998 คน และในชวงปการศึกษา
2538-2548 พบวาสัดสวนนักเรียนภาคเอกชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยในเกือบทุก
ระดับการศึกษา โดยในป 2548 สัดสวนนักเรียนภาคเอกชนระดับกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ เปน
รอยละ 28 17 12 และ 10 สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามี
สัดสวนเปนรอยละ 37 สําหรับการมีสวนรวมของเอกชนในการชวยแบงเบาภาระใน
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การจัดการศึกษาของรัฐพบวาในป 2545 โรงเรียนเอกชนชวยลดภาระงบประมาณ
ของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 22,508.1 ลานบาท
สวนดานคุณภาพการศึกษา พบวา คาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 25462547 ของโรงเรียนเอกชนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมทั้ง
ประเทศในทุกรายวิชา และจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประจําป 2547 พบวารอยละของโรงเรียนเอกชนที่
มีคุณภาพดีมีสัดสวนสูงกวาคาเฉลี่ยของสถานศึกษาโดยรวมทั้งประเทศ ทั้งมาตรฐาน
ดานผูเรียน ดานครูและดานผูบริหาร
ด า นการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โรงเรี ย นเอกชน รั ฐ โดยสํ า นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนใน
ดานตางๆ ดังนี้ การอุดหนุนดานการเงิน เชน อุดหนุนคาใชจายรายหัว คาอาหาร
เสริม (นม) และคาอาหารกลางวัน การจัดสวัสดิการครูใหญและครู โดยมีกองทุน
สงเคราะหครูใหญและครู การใหสิทธิประโยชนทางภาษี ไดแก ยกเวนภาษีเงินได
จากการดําเนินกิจการของโรงเรียน ยกเวนอากรนําเขาสื่อและอุปกรณ การจัดหา
แหล ง เงิ น ทุ น เช น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ วิ ท ยาคารสงเคราะห กองทุ น เงิ น ทุ น
หมุนเวียนเพื่อ พัฒนาการศึกษา และการพั ฒนาด านวิชาการ เชน การพัฒนาครู
ผูบริหาร บุคลากรของโรงเรียนเอกชน
ป ญ หาการจั ด การศึ ก ษาเอกชน พบว า มี ป ระเด็ น ป ญ หาสํ า คั ญ ดั ง นี้
1) นโยบายของรัฐตอการมีสวนรวมของเอกชนยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทํา
ใหกระทบตอการรับนักเรียนของเอกชน 2) ราง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชนฉบับใหม
ลาชา กฎ ระเบียบ มีลักษณะควบคุมมากกวาสงเสริม ทําใหโรงเรียนเอกชนขาดอิสระ
ความคลองตัว 3) การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวไมสอดคลองกับคาใชจายที่เปนจริง
ทําใหมีรายไดไมเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง 4) การเรียกเก็บภาษีโรงเรือนไมเปนธรรม การขอยกเวนอากรนําเขาสื่อ/
อุปกรณมีขั้นตอนยุงยาก ลาชา การสนับสนุนการศึกษาแกโรงเรียนเอกชนไมสามารถ
นําคาใชจายไปหักเปนคาลดหยอนภาษี 5) การเรียกบรรจุครูภาครัฐมีผลกระทบตอ
การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน 6) การพัฒนาครูและบุคลากรของเอกชนยัง
ไมไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง 7) การนําเขาครูตางชาติมีขั้นตอนยุงยาก ลาชา
สาระสําคัญของรางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการ
จัดการศึกษาขั้น พื้นฐานประกอบดวย วิสัยทัศนที่ ตองการใหเอกชนมีสวนรวมจั ด
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การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 25 ภายในปการศึกษา 2551 พันธกิจที่สําคัญ
คือการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนใหมีสวนรวมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นและ
ติดตาม ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยมี
เปาหมายสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนป 2551 รวมทุกระดับไมนอยกวารอยละ 25 และ
ยุทธศาสตรสําคัญ 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) กําหนดมาตรการภาครัฐที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มสัดสวนผูเรียนภาคเอกชน
2) สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมเปนธรรม
3) ลดหยอน/ยกเวนภาษีใหสิทธิประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน
4) สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาเอกชน
ทั้งนี้ ในแตละยุทธศาสตรไดกําหนดมาตรการเรงดวนและผูรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน เพื่อใหสามารถนํารางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอรางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการ
มีส ว นรว มของเอกชนในการจั ดการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน เพื่อโปรดพิจารณาให ความ
เห็ นชอบ และมอบให หน วยงานที่ เกี่ ยวของใน ศธ. รั บไปดํ าเนินการ และนํ าเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3.1)
การพิจารณา
นายมานิจ สุขสมจิตร เห็นดวยกับมาตรการการสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา เนื่องจากปจจุบันการจัดการศึกษาของเอกชนนั้น ยังมีขอขัดของ
บางประการ เชน ระเบียบของกรมสรรพากร ยังไมเอื้อตอการบริจาคที่ดินเพื่อสราง
โรงเรียนหรือสรางอาคารเรียน เนื่องจากการคิดคํานวณคาที่ดินบริจาคที่จะสามารถ
นํ าไปหั กลดหยอ นภาษี ได นั้น คิ ดคํ า นวณ ณ วั น ที่ซื้ อ ที่ ดิน ซึ่ ง มี ร าคาต่ํา กว าราคา
ประเมินปจจุบัน ในขณะที่การโอนที่ดินคํานวณตามราคาประเมิน ทําใหเกิดความไม
เปนธรรมกับผูบริจาค
นายวินัย สะมะอุน เสนอความเห็นในประเด็นการบริจาคที่ดินเชนเดียวกันวา
กฎระเบียบเรื่องการบริจาคที่ดินในการสรางโรงเรียนของรัฐที่กําหนดใหตองมีการโอน
หรือแบงโฉนดที่ดินเปนของรัฐนั้น บทบัญญัติของศาสนาอิสลามไมสามารถทําได
เพราะได กํ า หนดไว ว า เมื่ อ บริ จ าคที่ ดิ น ให มั ส ยิ ด แล ว จะไม ส ามารถนํ า ไปให กั บ
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หนวยงานอื่นใดได ดังนั้นแนวทางการแกปญหาดังกลาว อาจกําหนดใหมีระยะเวลา
ในการใช ที่ ดิ น โดยไม ต อ งเป น การบริ จ าคให ซึ่ ง จะทํ า ให ไ ม ผิ ด ต อ บทบั ญ ญั ติ ข อง
ศาสนา
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (คุณพรทิพย จาละ) ชี้แจงกรณียุทธศาสตร
ที่ 5 เรื่องการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา
เอกชน ที่เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรงพิจารณารางพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... เพื่อใหมีการบังคับใชแทนพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2525 โดยเร็ววา การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... นั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ. 2545 และแลว
เสร็จในป 2546 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใหความเห็นชอบกับรางที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจแก ไ ขแล ว แต สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการไมเห็นชอบกับราง พ.ร.บ.ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแกไข
และนํารางพ.ร.บ. ดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอแกไขหลักการ ทําใหลาชาไป
อีกระยะหนึ่ง และในชวงปลายปพ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีไดสงหลักการที่แกไขใหมให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขอเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติเมื่อดําเนินการถึงขั้นตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการตอไปไดทันที
เนื่องจากเปนความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการแลว แตเมื่อกระทรวงศึกษาธิการสง
รางดังกลาวมาใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณาแล ว พบว า มี ก ารแก ไ ขในหลั ก การสํ า คั ญ ซึ่ ง มี
ผลกระทบกับโครงสรางการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการและมีผลกระทบ
กับกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการฉบับอื่นๆ อีกหลายฉบับ จึงทําใหการพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จ
หลักการตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติมาตรา 38 และมาตรา 45 นั้น การ
กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับรวมทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนาที่ของเขต
พื้นที่การศึกษา ตามโครงสรางใหมของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหกระทรวงศึกษาธิการ
ไมมีหนวยงานสวนภูมิภาค เชน ศึกษาธิการอําเภอ หรือศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเคยอยู
ในการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดเหมือนในอดีต ผูวาราชการจังหวัดจึงไมมี
อํา นาจในเรื่อ งการขออนุ มั ติจั ดตั้ ง โรงเรีย นเอกชนไดเหมื อ นเดิ ม แตร าง พ.ร.บ.
โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. .... ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแก ไ ขล า สุ ด ต อ งการให มี ก าร
คณะกรรมการสวนจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีผูแทนหนวยงาน
ตางๆ ที่ไมไดเกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการเปนกรรมการ และ
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มีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหนาที่เปนเลขานุการ ซึ่งไมสอดคลอง
กับพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
และถาเปนไปไดจะขอเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการมารวมหารือแนวทางในการแกไข
ปญหาดังกลาว เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนเอกชนประสบปญหาในการดําเนินงานมาก
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา มีขอสังเกต 2 ประการ ดังนี้
1) สภาพปจจุบันโรงเรียนเอกชนมีลักษณะแตกตางกัน 2 ประเภท ซึ่งรัฐควรมี
มาตรการในการดําเนินงานในลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือโรงเรียนเอกชนประเภท
แรกเปนโรงเรียนเอกชนที่ ตั้ง ขึ้นและเปน สวนที่ มี ความจําเปนในการใหโอกาสกับ
เยาวชน เนื่องจากในพื้นที่บางแหงโรงเรียนของรัฐไมสามารถใหบริการไดครบตาม
จํานวนนักเรียน ทําใหมีเด็กจํานวนหนึ่งมีความจําเปนตองเขาเรียนโรงเรียนเอกชน
สําหรับโรงเรียนประเภทที่ 2 ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผูปกครองมีความพรอม ยินดีจะสงบุตร
หลานเขาเรียน แมวาจะมีโรงเรียนของรัฐใหบริการในพื้นที่อยูแลวอยางเพียงพอ
2)
ควรพิจารณากําหนดมาตรการในการดําเนินการของรัฐที่จัดใหกับ
สถานศึ ก ษาเอกชนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให เ ที ย บเคี ย งได กั บ ที่ จั ด ให กั บ
การศึ ก ษาเอกชนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี ค วามก า วหน า ในการดํ า เนิ น งาน
คอนขางมาก
ศาสตราจารย ย งยุ ท ธ ยุ ท ธวงศ เสนอความเห็ น ว า นอกจากการกํ า หนด
ยุทธศาสตรและมาตรการเพื่อเพิ่มสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายเชิง
ปริมาณที่กําหนดแลว ควรกําหนดยุทธศาสตรหรือมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพของ
สถานศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นดวย เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมีคุณภาพที่เหมาะสม
นายอมเรศ ศิลาออน เสนอความเห็นดังนี้
1) ควรกําหนดเปาหมายใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใน
สัดสวนที่สูงไวเพื่อใหมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสังคมไดมาก เชน การกําหนดสัดสวน
ผูเรียนของภาครัฐกับเอกชนทุกระดับตองไมนอยกวารอยละ 25 ในป 2551 นั้น มี
ความเห็ น ว า เป น สั ด ส ว นที่ น อ ยเกิ น ไป โดยเฉพาะระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาควรกํ า หนด
สัดสวนภาครัฐตอภาคเอกชนเปน 70 : 30 รวมทั้งมัธยมศึกษาสายอาชีวศึกษาควร
กําหนดสัดสวนภาครัฐตอภาคเอกชนเปน 50 : 50 เพราะอาชีวศึกษานับวาเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันระดับโลกได
และการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาของเอกชนคอนขางมีความพรอม และสามารถ
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ชวยแบงเบาภาระงบประมาณของรัฐได ดังนั้นจึงควรมีมาตรการจูงใจใหเอกชนเขา
มามีสวนรวมในจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น
2) รั ฐ ไม ค วรกํ า หนดหรือ ให มี ก ารควบคุ ม อั ต ราค า เลา เรี ย นในสถานศึ ก ษา
เอกชน เพราะการควบคุมจะไมกอใหเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา แตสิ่งที่ควร
ดําเนินการคือมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของโรงเรียนและครู ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ
ของการจัดการศึกษา
3) รัฐ ควรควบคุม การจั ดการศึ ก ษาของเอกชนในเชิ ง นโยบายโดยกํ า หนด
มาตรการในการควบคุ ม ให น อ ยที่ สุ ด และควรเป น กฎระเบี ย บที่ ส ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาของเอกชน ซึ่งควรเปนเรื่องที่งายตอการปรับปรุงการจัดการศึกษา เพื่อให
เกิดการพัฒนาไดทันสถานการณในโลกของการเปลี่ยนแปลงยุคปจจุบัน
4) สถาบันที่มีภารกิจในการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ของเอกชน ควรมีลักษณะที่คลองตัวในการดําเนินงาน และไมเปนระบบราชการซึ่งจะ
ทําใหการพัฒนาดังกลาวทําไดยาก
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เสนอความเห็นวา ในยุทธศาสตรที่ 4 คือการ
สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นควร
เน น มาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ โรงเรี ย นนานาชาติ โดยสนั บ สนุ น ให มี ค วามร ว มมื อ ทาง
วิชาการระหวางโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนเอกชนนานาชาติ เพื่อใหโรงเรียนเอกชน
นานาชาติ เ ข า มามี ส ว นช ว ยเหลื อ โรงเรี ย นเอกชนทั่ ว ไปโดยเฉพาะในเรื่ อ งภาษา
รวมถึงใหนักเรียนไทยในโรงเรียนเอกชนนานาชาติไดมีโอกาสพบกับนักเรียนไทยใน
โรงเรียนรัฐและเอกชนปกติดวย ซึ่งจะทําใหสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมไทย
ไดดียิ่งขึ้น
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการที่ 7 ใน
ยุทธศาสตรที่ 1 ที่ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมมือกับสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินโครงการนํารองในบาง
จังหวัดเพื่อหามาตรการในทางปฏิบัติที่เปนนวัตกรรมการเรียนรูนั้น พบวาในทาง
ปฏิบัติ การดําเนินงานโครงการนํารองจะมีปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
สถานศึ ก ษา ทํ า ให มี ก ารเปลี่ ย นนโยบายการทํ า งานซึ่ ง ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งาน
โครงการนํารองไมตอเนื่องเทาที่ควร
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ดังนั้น จึงขอเสนอความเห็นเรื่องนวัตกรรมการเรียนรูในโรงเรียน 2 ประการ
คือ 1) ใหมีนโยบายที่รักษาความตอเนื่องของการดําเนินงานของในโรงเรียนเพื่อให
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น 2) ให มี ก ารคิ ด ระบบการวั ด ผลการเรี ย นรู ใ ห
เหมาะสมกับนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ที่เกิดขึ้น
นายมานะ สุดสงวน เสนอความเห็น 2 ประการดังนี้
1) ควรมีระบบการประเมินคุณภาพของครูภาคเอกชนใหเหมือนกับครูภาครัฐดวย
2) ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางโรงเรียน
เอกชนและรั ฐ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ช อ งว า งในการจั ด การศึ ก ษา เช น เรื่ อ งเงิ น
คาใชจายในการอุดหนุนรายหัวของนักเรียน เปนตน
ศาสตราจารยวิรุณ ตั้ งเจริญ เสนอความเห็น ว าในยุทธศาสตรที่ 4 เรื่ อ ง
สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยังไม
เขมแข็งพอ ขอใหภาครัฐสนับสนุนใหโรงเรียนเอกชนมีอิสระ มีรูปแบบและนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อทําใหโรงเรียนเอกชนเปนโรงเรียนตนแบบ
ของความเปนอิสระและความหลากหลายทางนวัตกรรมทางการศึกษา
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) เสนอความเห็นใน
การปรับยุทธศาสตร ดังนี้
1) ควรนําเรื่องการลดหยอนหรือยกเวนภาษีซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
และเขียนไวในยุทธศาสตรที่ 3 ไปรวมอยูในยุทธศาสตรที่ 2 ซึ่งมีสาระคลายกัน
2) แยกเรื่องการพั ฒนาครูซึ่งเป นหัวใจสําคัญของการศึ กษาซึ่งเขียนไวใน
ยุทธศาสตรที่ 4 ออกมาเปนยุทธศาสตรเฉพาะเรื่องการพัฒนาครูใหชัดเจน
3) ขอใหปรับยุทธศาสตรที่ 4 เปนเรื่องการสงเสริมหรือพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
รองศาสตราจารย วิ ริ ย ะ นามศิ ริ พ งศ พั น ธุ มี ค วามเห็ น ว า การจะส ง เสริ ม
โรงเรียนเอกชนใหเขมแข็งได ยุทธศาสตรสําคัญคือการสนับสนุนใหโรงเรียนเหลานั้น
รวมตัวกันเปนสภาโรงเรียนเอกชน และใหมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนของตนเองได เพื่ อ เป ด โอกาสให เ กิ ด การแข ง ขั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ความ
ตองการของตลาด เชนเดียวกับสถาบันศึกษาอุดมศึกษาเอกชน
ประธาน (รั ฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุ รนต ฉายแสง) มี
ความเห็นวาแมวาขณะนี้รัฐบาลเปนรัฐบาลรักษาการ ซึ่งไมสามารถนํานโยบายที่
สําคัญเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได แตการนํารางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการ
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มีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาพิจารณานับวาเปนประโยชน
เพราะเปนการเตรียมการกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายว าเรื่ องใดที่ ส ามารถดําเนิ น การได และจําเป น ต อ งทํ าเพื่ อ เป น ประโยชน
การศึกษาโดยไมตองอาศัยอํานาจคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการ
ทันที เชน การแกไขกฎระเบียบ หรือการออกประกาศในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของเอกชนในบางประเด็น
สําหรับประเด็นการแกไข รางพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนที่ยังไมแลวเสร็จ และ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าจะขอให มี ก ารจั ด ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหาขอยุติในเรื่องนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีจะเชิญผูที่
เกี่ยวของมารวมหารือเพื่อใหไดขอยุติโดยเร็ว
สําหรับเรื่องสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนตอภาครัฐนั้น ประธานมีความเห็นวา
ควรมีการกําหนดสัดสวนไวแมวาในทางปฏิบัติจะทําไดคอนขางยาก อยางไรก็ตามมี
ความจําเปนที่ตองทํางานควบคูกัน คือตองมีมาตรการและวิธีการที่แสดงใหเห็นวา
สามารถปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามนั้ น ได ไม ใ ช กํ า หนดเฉพาะเน น ตั ว เลขเพิ่ ม ขึ้ น แต
คุณภาพลดลง ดังนั้นตองเนนเรื่องคุณภาพดวย สวนเรื่องการยกเลิกการควบคุม
อัตราเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวที่ใหกับภาคเอกชน จะขอรับไวพิจารณา เนื่องจาก
ยังไมสามารถหาขอสรุปในวันนี้ได
นอกจากนี้ ประธานมีความเห็นวาการเขียนรางยุทธศาสตรควรจะมีวิธีการ
เขียนที่ไมลงรายละเอียดมาตรการและวิธีการมากเกินไป แตควรเขียนในเชิงทิศทาง
หรื อ แนวทางเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ไ ด นอกจากนี้ ค วรจะต อ งมี วิ ธี ก ารเพื่ อ ปรั บ
ทัศนคติตอการศึกษาของเอกชน ใหทุกคนมีความตระหนักและยอมรับวาภาคเอกชน
สามารถลดภาระของรัฐบาลไดอยางแทจริง
นายพงษ ตนานนท เสนอความเห็น 3 ประเด็น ดังนี้
1) การทําใหโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนนานาชาตินั้นสามารถ
ทําไดดวยการใหอิสระแกโรงเรียนเอกชนในการจางครูในอัตราเงินเดือนที่สูงกวาที่
ทางภาครัฐกําหนดไว
2) จํ า เป น ต อ งมี ก ารสร า งความเข า ใจกั บ บุ ค ลากรในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาใหทราบถึงระบบการจัดการศึกษาของเอกชนวามีปญหาอุปสรรคอยางไร
และจะแกปญหาไดอยางไร
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3) เหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสูงกวานักเรียน
ของรัฐ สาเหตุหนึ่งมาจากครูไมตองรับภาระอื่น นอกเหนือจากงานสอน จึงมีเวลาอยู
กับนักเรียนไดเต็มที่ ตางจากครูภาครัฐซึ่งมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนดวย
ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีขอสังเกต 2 ประการ ดังนี้
1) ขอใหตรวจสอบสาระของยุทธศาสตรที่ 2 มาตรการที่ 2 เรื่องการยกเลิก
เพดานคาเลาเรียนสําหรับสถานศึกษาเอกชนที่ไมขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว
จากรัฐนั้นวา สามารถทําไดโดยไมผิดตอกฎหมายหรือไม เพราะเงินอุดหนุนคาใชจาย
รายหัวเปนสิทธิที่เด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมาย
2) ยุทธศาสตรที่ 4 มาตรการที่ 4 ที่มีการกําหนดใหเลื่อนการบรรจุครูภาครัฐ
เปนปลายปการศึกษาเพื่อ ไมให กระทบกั บการจั ดการเรี ยนการสอนของโรงเรียน
เอกชน เห็ น ว า เป น การแก ป ญ หาที่ ป ลายเหตุ และไม ใ ช ยุ ท ธศาสตร เป น เพี ย ง
ขอ เสนอแนะการดําเนิน งานนั้ น จึ งเสนอให มีม าตรการที่ เนนเรื่อ งการสร างขวั ญ
กําลังใจใหกับครูโรงเรียนเอกชนใหชัดเจนและเปนแนวทางปฏิบัตทิ ี่ปฏิบัติได
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (นายวี ร ะศั ก ดิ์ วงษ ส มบั ติ ) มี
ขอสังเกตเรื่องการกําหนดสัดสวนนักเรียนภาครัฐตอภาคเอกชนวาไมควรกําหนดเปน
สัดสวนที่ชัดเจน ควรกําหนดในเชิงปริมาณ และยืดหยุนไดทั้งภาครัฐและเอกชนตาม
ระดับการศึกษา โดยการสงเสริมใหมีการแขงขันกั บตัวเองในเชิงปริม าณ รวมทั้ง
สามารถพิ จ ารณาวิ ธี ก ารอื่ น ในการเพิ่ ม เชิ ง ปริ ม าณได ด ว ย เช น อาชี ว ศึ ก ษานั้ น
สามารถสนั บ สนุ น ให ส ถานประกอบการจั ด การศึ ก ษาเองได นอกจากนี้ ก ารจั ด
การศึกษาของเอกชน จําเปนตองพิจารณาถึงจุดคุมทุนของการจัดการศึกษาดวย
นายสุวัฒน เงินฉ่ํา มีขอสังเกตวาเรื่องที่ผานการพิจารณาของสภาการศึกษา
และมีมติใหความเห็นชอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีไปแลวนั้น ขอใหฝายเลขานุการ
ติดตามและนํามารายงานความกาวหนาในที่ประชุมสภาการศึกษาเพื่อทราบผลและ
ความกาวหนาในการดําเนินงานดวย
นอกจากนี้ นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดสงเอกสารแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหฝายเลขานุการ สรุปไดดังนี้
1) ยุทธศาสตรที่ 2 มาตรการที่ 1.2 การใหเงินอุดหนุนเพิ่มเติมแกสถานศึกษา
เอกชนขนาดเล็ ก เป น กรณี พิ เ ศษ โดยมีเ งื่ อ นไขต อ งสามารถจั ด การศึ ก ษาอยา งมี
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คุณภาพและมาตรฐานนั้น ควรปรับเปน ตองสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรดวย
นอกจากนี้ ควรมีมาตรการในการสนับสนุนเงินเพิ่มเติม/เปนกรณีพิเศษ ใหแก
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาสและพิการ เนื่องจากปจจุบัน
สถานศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้มีงบประมาณในการดําเนินการไมพอเพียง รวมทั้งจะ
เปนการลดภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้
เพราะภาคเอกชนสามารถจัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาภาครัฐ
2) ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมี
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ควรให ค วามสํ า คั ญ ต อ มาตรการที่ เ ข ม งวดในการจั ด
การศึ ก ษานานาชาติ ควรจัด ใหมี หน ว ยงานใหคํ าปรึก ษา หรื อ กลุ ม ให คํ า ปรึ ก ษา
สําหรับสถานศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และ
ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนบางแหง จัดการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ/ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อผลิตกําลังคนเฉพาะทาง เชน การ
ประชาสัมพันธ การโรงแรม ชางอุตสาหกรรมบางสาขาที่เปนที่ตองการของตลาด และ
อาชีวศึกษาสาขาเกษตรอินทรีย เปนตน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหฝายเลขานุการปรับแกเอกสารตามความเห็นของ
ที่ ป ระชุ ม และให เ ตรี ย มนํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต อ ไป โดยบางเรื่ อ งที่
กระทรวงศึกษาธิการสามารถปฏิบัติได ใหนําไปดําเนินการไดทันที
สําหรับประเด็นที่ตองจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม ใหกระทรวงศึกษาธิการจัด
ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานตอไป
เนื่องจากประธานมีภารกิจเรงดวน จึงมอบหมายใหนายอมเรศ ศิลาออน เปน
ประธานดําเนินการประชุมตอไป
3.2 ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการ
ของกลุมอุตสาหกรรม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษา (นางสุ ท ธศรี วงษ ส มาน)
รายงานวา ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุม
อุตสาหกรรม มีความเปนมาสืบเนื่องจากสังคมยุคโลกาภิวัตนมีความตองการกําลังคน
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ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 และวันที่
9 พฤศจิกายน 2547 ใหเรงรัดจัดทํานโยบายและแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน
และให มี ก ารศึ ก ษาความต อ งการกํ า ลัง คนสาขาตา ง ๆ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึ ก ษาจึ ง เห็ น ควรดํ า เนิ น โครงการการศึ ก ษาความต อ งการกํ า ลั ง คนของกลุ ม
อุ ต สาหกรรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการกํ า ลั ง คนของกลุ ม
อุตสาหกรรมตางๆ และจัดทําขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนเสนอตอ
รัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของ และสถาบันการศึกษาตอไป
ในการศึกษานี้ ไดกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย ไดแก กลุมบริษัท
มหาชน จํานวน 473 บริษัท ใน 9 กลุมอุตสาหกรรม โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) สํารวจความตองการกําลังคนของกลุมสถานประกอบการ 2) จัดประชุมกลุมอภิปราย
(Focus Group Discussion) เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกในแตละกลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
สภาพการใชกําลังคนในปจจุบัน ปญหาขอจํากัด ความตองการกําลังคนทั้งในเชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพในอนาคต และข อ เสนอแนะในการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
3) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความตองการกําลังคนของประเทศ
4) สังเคราะหขอมูลที่ได ยกรางรายงานผลการศึกษาความตองการกําลังคนของกลุม
อุตสาหกรรม นําเสนอตอคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการ
ศึกษา เพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากนั้น ไดปรับปรุงแกไขเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณา โดยสรุปผลการศึกษาได ดังนี้
1. สภาพการใชกําลังคน
จากการศึ กษาพบว าสถานประกอบการที่ ศึ กษาส วนใหญ มี ลั กษณะการ
ทํางานที่ใชกําลังแรงงานเปนหลัก (labor intensive) มีโครงสรางการจางงานในระดับสูง :
ระดับกลาง/ปฏิบัติการ : ระดับต่ํา/แรงงาน เปนอัตราสวนประมาณ 10 : 70 : 20 จําแนก
ตามสายงานเปนสายงานบริหาร : สายงานหลัก : สายงานสนับสนุน เปน 10 : 65 : 25
สวนใหญรับผูจบระดับปริญญาโท-เอก และ/หรือมีการศึกษาตอหรือมีความรูดานการ
บริหารธุรกิจ (MBA) ในสายงานบริหาร สวนสายงานหลัก/สายการผลิตรับผูจบปวส. ปริญญาตรีมาก และสายงานสนับสนุนรับผูจบปริญญาตรี มีอัตราการเขาออกงาน
(turnover rate) อยูระหวางรอยละ 1-20 มีแนวโนมการจางงานแบบรับเหมาชวง (sub
contract) หรือจางบุคคลภายนอกรับดําเนินการ (outsourcing) มากขึ้น รวมถึงจาง
พนักงานชั่วคราว (part time) มากขึ้น ตองฝกอบรมหรือพัฒนาพนักงานใหมที่รับเขา
ทํางานและมีแนวโนมเลือกจางแรงงานตางชาติมากกวาคนไทย
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2. ปญหาและขอจํากัดดานกําลังคนดานปริมาณและคุณภาพ
จากการศึ กษาพบวาสว นใหญขาดแคลนกําลังคนระดั บกลางหรือ ระดั บ
ปฏิบัติการคอนขางมาก โดยเฉพาะผูจบระดับ ปวช.-ปวส. ในบางสาขาวิชาที่สถาบัน
การศึกษาผลิตไดนอย และเนื้อหาสาระที่เรียนไมตรงกับการใชงานหรือการปฏิบัติงานจริง
นอกจากนี้อัตราการลาออก/ยายงานของพนักงานใหมคอนขางสูง โดยเฉพาะใน
ตําแหนงที่ขาดแคลนและหายากและแรงงานขาดทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปน ไดแก
ภาษา ความรูดาน IT คณิตศาสตรและคุณลักษณะที่สําคัญ เชน การจัดการ การคิด
วิเคราะห การแกปญหา ความอดทน
3. ความตองการกําลังคนในอนาคต
ความตองการเชิงปริมาณพบวาใน 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2548-2552) พบวา
ใน 3 กลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ คือ กลุมอุตสาหกรรมภาคการผลิต กลุม
อุตสาหกรรมภาคบริการ และกลุมโลจิสติกส ตองการกําลังคนเพิ่มจาก 4.6 ลานคน
ในป 2547 เปน 5.5 ลานคน ในป 2552
ความตองการกําลังคนในเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบวา กลุมอุตสาหกรรม
ตองการกําลังคนที่มีคุณลักษณะดานตางๆ ความรูและทักษะที่จําเปน (skills for life
or soft skills) คือ ความรูและทักษะการติดตอสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) ความรู
และทักษะการใชค อมพิว เตอร และด าน IT
ตัวเลขและการคํานวณเบื้องต น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหาในงาน เปนตน ความรูและทักษะวิชาชีพ
(skills for work) คือ ทักษะวิชาชีพที่หลากหลายที่เกี่ยวของกับงาน มีประสิทธิภาพสูง
ในการทํางาน ความรูและทักษะเชิงชางพื้นฐาน เปนตน นอกจากนี้ยังตองการ
กําลังคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน และคุณลักษณะสําคัญ
ของการทํางานคือมี ความซื่อสัตย จงรักภักดี รักตอองคกร รับผิดชอบตอหนาที่
และตรงตอเวลา มีวินัย ความมุงมั่น คิดในทางบวก มุงความสําเร็จของงาน เปนตน
ความตองการกําลังคนในแตละกลุมอุตสาหกรรม จากผลการศึกษาพบวา
กลุมอุตสาหกรรมสวนใหญตองการกําลังคนตามลําดับและในสาขาตางๆ สรุปไดดังนี้
ชางระดับชางเทคนิคและชางฝมือ ชางเทคนิคระดับปวส./ปวช. ดานชางเครื่องกล
โรงงาน ช า งเขี ย นแบบ ช า งควบคุ ม เครื่ อ ง ช า งที่ มี ทั ก ษะซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษา ช า ง
อิเล็กทรอนิกส แมคคาทรอนิกส และกําลังคนในสายงานหลักตองการมาก ไดแก
วิศวกรโรงงาน และหรือวิศวกรสายการผลิต ที่ทํางานในแตละอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะที่ มี ป ระสบการณ ง านขาย และภาษาต า งประเทศ และกํ าลั งคนสายงาน
สนับสนุนที่ตองการมาก ไดแก นักวิทยาศาสตร นักคอมพิวเตอร นักวิเคราะหระบบ
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แพทย พยาบาลที่ มี ค วามรู ภ าษาต า งประเทศเพื่ อ รองรั บ การส ง เสริ ม การเป น
ศูนยกลาง Health Care ของประเทศไทย พนักงานสายบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร
การเงิน การบัญชี สายงานขายและการตลาด เปนตน
4. ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคน
จากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการกําลังคนของกลุม
อุตสาหกรรม จึงไดจัดทําขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความ
ตองการของกลุมอุตสาหกรรม สรุปไดดังนี้
4.1 ระดับสถาบันการศึกษา
1) ควรทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน
2) เนนการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษา
3) สอดแทรกเนื้อหาสาระการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน
การสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระที่จะเปนประโยชนตอการทํางานในอนาคต
4) ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา โดยความ
รวมมือกับสถานประกอบการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น
5) สงเสริมใหนักศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น
6) เสริมสรางใหนักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห การใชเหตุผล การ
ทํางานเปนกลุม
7) ใหขอมูลและสาธิตวิชาชีพ สภาพการทํางานและการเตรียมตัว
สมัครงานแกนักศึกษา
8) มีระบบฐานขอมูล ติดตามการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป
9) ผลักดันใหมีการวัดผลการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในทางปฏิบัติในสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสายวิชาชีพ
10) จัดหลักสูตรตอยอดเพื่อใหความรูแกพนักงานที่ตองการพัฒนา
ตนเองและศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
11) พัฒนาสถาบันการศึกษาใหเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
เฉพาะดานและรวมกับสถานประกอบการ
12) สงเสริมใหสถาบันเทคโนโลยีที่เปดสอนในระดับอุดมศึกษาใน
ภูมิภาคตางๆ จัด “โรงเรียนสาธิตวิชาชีพ” รับนักเรียนที่เรียนดีเขาศึกษาสายวิชาชีพ
4.2 ระดับประเทศ/หนวยงานภาครัฐ
1) วางแผนผลิตและพัฒนากําลังคนในอนาคต ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง
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2) ใหมีกลไกประสานความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคน
จากหลายฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ระดั บ ประเทศ/หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
3) สรางคานิยมและจูงใจใหนักเรียนเขาศึกษาในสายอาชีพมากขึ้น
โดยเฉพาะในระดับ ปวส. และ ปวช.
4) จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับกําลังคนใหเปนระบบ ทั้งดานความ
ตองการ การผลิตกําลังคน การใชกําลังคน
5) ระดม จัดสรร และใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนากําลังคนและใช
มาตรการงบประมาณในการกํากับทิศทางการผลิตกําลังคน
6) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาดวยมาตรการตางๆ ไดแก
การเพิ่มงบประมาณการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น
7) เรงรัดใหมีระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ(TVQ) และการจัดตั้ง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งการผลักดันใหกลุมอาชีพจัดทํามาตรฐานอาชีพ
8) พัฒนาระบบเทียบโอนการศึกษา
9) ปฏิรูปหลักสูตรสายอาชีวศึกษาใหเปนลักษณะผูใชกําหนด (demanddriven) และเนนฐานสมรรถนะ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ/ประเภท
10) ปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ รวมทั้งมีมาตรการ
ที่หลากหลาย เพื่อจูงใจใหสถานประกอบการเขามารวมจัดการศึกษาและฝกอบรม
11) พัฒนากฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการทํางาน เพื่อสงเสริม
ใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูจากการทํางานจริง
12) ใหการสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จําเปนแกภาคเอกชน โดยเฉพาะ
สาขาที่ขาดแคลน
4.3 ภาคเอกชน/สถานประกอบการ
1) ใหสถานประกอบการที่มีความพรอมเขามารวมจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2) ใหความรวมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการฝกงานของ
นักศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การเปนวิทยากร เปน
แหลงเรียนรู หรืออื่น ๆ
3) รวมวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ
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4) รวมเปนเครือขายทางวิชาการ (skills academies) หรือศูนยฝก
รวมในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเปนแหลงพัฒนากําลังคนรวมกับสถาบันการศึกษา
และ/หรือภาครัฐ
5) รวมสรางงานและอาชีพใหม ๆ เพื่อรองรับผูจบการศึกษาและ
ลักษณะงานในอนาคตที่หลากหลาย และใชวิทยาการเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งพัฒนา
ระบบการใหคาตอบแทนตามความสามารถ
6) ใหขอมูลสภาพการจางงานและแนวโนมกําลังคนที่ตองการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพแกภาคการผลิตอยางตอเนื่อง
7) ภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรวิชาชีพควรมีสวนรวมสงเสริมแนะแนว
อาชีพ รวมทั้งเปนกรรมการโรงเรียนและสถาบันการศึกษามากขึ้น
8) อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันควรรวมมือกันและรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหกวางขวางขึ้น
5. ขอเสนอนโยบายเรงดวน
1) เรงระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนและปรับกระบวนการผลิต เพื่อให
ผู สําเร็ จ การศึก ษา/กําลัง คนโดยเฉพาะระดั บกลางมี คุณ ภาพสู ง ขึ้ น และมี ป ริ ม าณ
สอดคลองกับความตองการ โดยเฉพาะในระดับ/สาขาที่ขาดแคลน
2) สรางทัศนคติและมีสิ่งจูงใจใหมีผูเรียนสายอาชีพมากขึ้นดวยการพัฒนา
career path ที่ชัดเจน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) ใหมีผลโดยเร็ว และปรับ
ระบบจายคาตอบแทนตามสมรรถนะ
3) มีกลไกใหเกิดความรวมมือระหวางภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการ
ศึกษาที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนจัดการศึกษา
วิจัยและพัฒนาและฝกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อโปรด
พิจารณา ดังนี้
1) เพื่อรับทราบผลการศึกษาความตองการกําลังคนและขอเสนอแนวทางการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุมอุตสาหกรรม และหนวยงานที่
เกี่ยวของรับไปพิจารณาประกอบการดําเนินงานตอไป
2) เห็นชอบขอเสนอนโยบายเรงดวนและมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาดานการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนเสนอตอสภา
การศึกษาและคณะรัฐมนตรีโดยดวนตอไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3.2)
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การพิจารณา
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีขอ เสนอแนะ ดังนี้
1) ความตองการกําลังคนในแตละกลุมอุตสาหกรรมนั้น ควรเพิ่มสาขาสารัตถะ
(content industry) ไวดวย นอกจากนี้ คําบางคํา เชน “นักคอมพิวเตอร” ตองแสดง
ความหมายที่ชัดเจน
2) เรื่องขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคน ขอ 3 ความวา “การ
สอดแทรกเนื้อหาสาระการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรักในองคกร ความ
ซื่อสัตย รับผิดชอบ และความอดทนในการเรียนการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระที่จะเปน
ประโยชนตอการทํางานในอนาคต ...” ควรใชขอความการศึกษาความตองการ
กําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมในเชิงคุณภาพดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
การทํางานมาใสแทน เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้นและควรมีการสอดแทรกเนื้อหา
สาระการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสูตรใหแกนักเรียน นักศึกษาดวย
นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ เสนอความเห็น ดังนี้
1) ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุม
อุตสาหกรรมตองมีการปรับปรุงขอมูล (update) อยูเสมอ และตองมีความยืดหยุน
เนื่องจากบางกลุมอุตสาหกรรมตองปรับตัวใหทันกับโลกของการแขงขัน โดยเฉพาะ
กลุมสินคาและกลุมบริการมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว
2) ปญหาการขาดกําลังแรงงานระดับลางเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากปจจุบัน
สถานประกอบการมีความตองการแรงงานระดับลางเปนจํานวนมาก ขณะที่ประเทศ
ไทยขาดแคลนแรงงานระดับนี้ ทําใหจําเปนตองจางแรงงานจากประเทศใกลเคียง
ไดแก พมา ลาว กัมพูชา เขามาทํางาน ซึ่งแรงงานตางชาติเหลานี้กอใหเกิดปญหา
สังคมคอนขางมาก
จากปญหาดังกลาว สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดเรงระดมทําความ
เขาใจกับผูประกอบการ ดังนี้ 1) ตองนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาชวย 2) ตอง
เปลี่ยนกําลังแรงงานไรฝมือ (un-skilled labor) ใหเปนแรงงานที่มีความรู (knowledge
worker) 3) ตองทําใหกําลังแรงงานมีความรูทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย 4) ตองนํา
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ) มาใช ซึ่งสถานประกอบการบางแหงได
นํามาใชแลว และขณะนี้รอกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่ตอเนื่อง
ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตองนํ าแผนการพัฒนากําลังคน
(manpower) มาพิจารณาวา จะผลิตกําลังคนในแตละระดับการศึกษาอยางไร และมี
หนวยงานหรือสถานศึกษาใดที่รับผิดชอบ
โดยตองระบุใหชัดเจนวาในแตละ
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สถานศึกษาที่ผลิตกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมจะมีความเปนเลิศในเรื่องใด โดยใช
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ) เปนตัวกําหนด นอกจากนี้ ตองเปลี่ยนกระบวน
ทั ศ น (paradigm) ของคนในสถาบั น การศึ ก ษาและสถานประกอบการให มี ค วาม
สอดคลองกัน
ที่ ป รึ ก ษาด า นนโยบายและแผนงาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นางสุวรรณี คํามั่น) กลาววา จากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เห็นชอบใหมีการศึกษาความตองการกําลังคนสาขาตาง ๆ
นั้น กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถานประกอบการ สถาบัน
เฉพาะทาง สถาบันการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคผูใชแรงงานไดมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละสาขา รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการและการพัฒนาประเทศ และเรงรัดจัดทําระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ) เรียบรอยแลว
นอกจากนั้น ยังมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1) ควรพิจารณาทบทวนเรื่องความตองการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว (demand driven)ใหชัดเจน เชน อุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจาก
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ได
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง ขันของอุตสาหกรรมหลักเรี ยบร อยแลว โดยศึก ษาความตองการแรงงานเชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตามโครงสรางการผลิตตามหวงโซอุปทาน (supply chain)
และวิกฤติของความรูและทักษะในการทํางาน (critical knowledge and skill)
นอกจากนี้ ไดมีการวิเคราะหปญหาชองวางระหวางระดับความรูและทักษะที่เปนจริง
ของกําลังแรงงาน ทักษะที่ขาดอยูสําหรับคนทํางานแลว (skill gap) รวมทั้งความรูที่
ขาดอยูสําหรับคนทํางานแลว (knowledge gap) ดังนั้น ฝายเลขานุการอาจนําผล
การศึกษาของ สศช. ดังกลาวมาพิจารณาเชื่อมโยงกับรางยุทธศาสตรฉบับนี้ จะทําให
กระชับและมีความชัดเจนมากขึ้น
นอกจาก สศช. จะไดจัดทํ าแผนยุทธศาสตรดังกล าวข างต นแลว สศช. ได
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรับผิดชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดังกลาว รวมทั้งยังมีหนวยงานอื่นที่อยูระหวางการจัดทําแผน
ผลิตกําลังคนเชนเดียวกัน
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ดัง นั้ น ฝ ายเลขานุก าร จึง ควรพิจ ารณาหากลไกในการเชื่ อ มโยงข อ มู ล จาก
หนวยงานตางๆ ที่ดําเนินการอยูมาใชประโยชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรดังกลาว
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เสนอความเห็น ดังนี้
1) เรื่องกลไกการเชื่อมโยงและการปรับปรุงขอมูลการผลิตและพัฒนากําลังคน
ตามความต อ งการของกลุ ม อุ ต สาหกรรมให ทั น สมั ย เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ สกศ.จึ ง ควร
ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนใหใกลชิดมากขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนจะรูวา
กลุมอุตสาหกรรมใดที่เปนจุดเนนสําคัญ (focal point) นอกจากนี้ ควรมีการหารือ
รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย
เปนตน
2) ในดานอุตสาหกรรมภาคบริการ ควรขยายภาคบริการใหครอบคลุมเรื่อง
การลงทุน (finance) การธนาคาร (banking) การประกันภัย (insurance) การบริการ
สุขภาพ (health services) รวมถึงการทองเที่ยว (tourism) ดวย นอกเหนือจากเรื่อง
โรงแรมและภัตตาคาร เทานั้น
ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความคิดเห็นดังนี้
1) การศึกษาความตองการกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมนั้น ควรพิจารณา
จากแนวโนมของสังคมและแนวโนมของประเทศในอนาคตเปนหลัก แลวจึงตามดวย
ขั้นตอนการพัฒนาจากแรงงานระดับลางสูแรงงานระดับฝมือและแรงงานระดับที่มี
ความรู
2) เรื่องการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ (skills for work) ตองคํานึงถึง
ทักษะ 2 ดาน คือ ทักษะดานปฏิบัติทั่วไป (manual skill) และทักษะในการแกปญหา
(problem solving skill) ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญตอการทํางานคอนขางมาก
3) เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณในการทํ า งาน ควรเพิ่ ม เรื่ อ ง
ความสามารถในการเรียนรู และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและการเรียนรูเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนงานดวย
ผูชวยศาสตราจารยชนะ กสิภาร มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ในการศึ ก ษาความต อ งการกํ า ลั ง คนของกลุ ม อุ ต สาหกรรมต อ งมี ก าร
วิเคราะหในเชิงลึกเพื่อศึกษาสาขาที่ขาดแคลน (skill shortage) กอนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ จากนั้นจึงศึกษาวาเมื่อทํางานแลวยังขาดทักษะอะไรบาง (skill gap)
2) ควรตองสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ
เนื่ อ งจากระบบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เอง ซึ่ง ขณะนี้ กํ าลังดํ าเนิ นการอยู โดยมี
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โครงการรวมกับประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ซึ่งตองการความรวมมือจากทุก
ฝาย เพื่อผลักดันใหเกิดระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพโดยเร็ว
3) ควรสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพรอม
สําหรับการศึกษาตอดานเทคโนโลยี
ประธาน (นายอมเรศ ศิลาออน) เสนอความเห็น ดังนี้
1) ควรใหความสําคัญกับการฝกอบรมโดยความรวมมือกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับสถานประกอบการ เพื่อใหมีความพรอมในการทํางานซึ่งจะสงผลใหอัตรา
การเขาออกงาน (turnover rate) ต่ําลง
2) ควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลความตองการคนในอุตสาหกรรมการ
บริการ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยระบุวาในอีก
5 ป ข า งหน า มี ค วามต อ งการเพิ่ ม ขึ้ น เพี ย ง 2 แสนคน และเมื่ อ จํ า แนกตามระดั บ
การศึกษา พบวา ความตองการผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 30 ระดับ
อาชีวศึกษารอยละ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 19 และต่ํากวาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายร อยละ 44 นั้ น มี ค วามถูก ตองหรื อ ไม หากความตอ งการ
กํ า ลั ง คนมี ลั ก ษณะเช น นี้ จะทํ า ให โ ครงสร า งการผลิ ต เป น ป ญ หาต อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม
3) เรื่อง “โรงเรียนสาธิตวิชาชีพ” เปนความคิดที่นาสนใจ ควรใหมหาวิทยาลัย
ที่ผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีดําเนินการ เพื่อจูงใจใหมีคนสนใจเรื่องวิชาชีพมากขึ้น
นอกจากนี้ นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดสงเอกสารขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุมอุตสาหกรรม
ใหฝายเลขานุการ สรุปไดดังนี้
1) ควรมีการเปรียบเทียบความตองการกําลังคนในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยในเชิงปริมาณควรระบุใหชัดเจนวาแตละกลุมอุตสาหกรรมีความตองการ
กําลังคนเทาใด และในเชิงคุณภาพ ควรระบุใหชัดเจนถึงคุณสมบัติรวมหรือคุณสมบัติ
พื้นฐานที่เปนที่ตองการของทุกกลุมอุตสาหกรรม และคุณสมบัติเฉพาะทางของแตละ
กลุมอุตสาหกรรม
2) ควรนําเสนอขอมูลเปนตาราง กราฟ แผนภูมิแทง หรือไดอะแกรมตางๆ
เพื่อทําใหการนําเสนอขอมูลมีความนาสนใจมากขึ้น
3) ควรระบุ กํ า หนดหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบให ชั ด เจน เช น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา ควรพั ฒนาระบบแนะแนวอาชีพในสายอาชีพ ให มี
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ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ และมี ก ารจั ด ทํ า เอกสารแนะแนวอาชี พ ที่ ห ลากหลาย
นอกจากนี้ สถานประกอบการหรือภาคเอกชน ควรเปดกวางสําหรับใหนักเรียนเขา
ฝกงานในชวงปดเทอม เปนตน
มติที่ประชุม
ที่ประชุ มเห็นชอบขอเสนอแนวทางการผลิ ตและพัฒนากําลังคนตามความ
ตองการของกลุมอุตสาหกรรม โดยใหฝายเลขานุการนําขอคิดเห็นของที่ประชุมไป
ปรับปรุงเพิ่มเติม และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของตอไป รวมทั้งใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการวางแผนการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนตามความตองการของประเทศนําขอเสนอแนวทางการ
ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนและนโยบายเร ง ด ว นไปจั ด ทํ า แผนการผลิ ต และพั ฒ นา
กําลังคนเสนอตอสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรีตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ : รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบ
การพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ : นวัตกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายสมเกียรติ ชอบผล) นําเสนอผลการศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ : นวัตกรรมดานการเรียนรูตลอด
ชีวิตเพื่อยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาที่ดีเดนซึ่งสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาของแรงงานในตางประเทศ โดยศึกษาขอมูลจาก 8
ประเทศ และจัดทําขอเสนอแนวทางในการดําเนินงานเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประเทศไทย โดยมีจุดเนนที่การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. รูปแบบและการดําเนินงานดานนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
จากผลการศึกษาพบวาทุกประเทศมีเปาหมายการเรียนรูตลอดชีวิตระดับชาติ และ
สนับสนุนนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของวัยแรงงาน
2. ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน ดานการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทย
และการยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย เชน ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน เปดกวาง เขาถึง
ไดงาย มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชเพื่อการศึกษา เปนตน
การยกระดับการศึกษาใหแรงงานไทย เชน การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหกับแรงงานไทย ในรูปแบบศูนยการศึกษาในสถานประกอบ ใหมีการจัดการศึกษา
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ตลอดชีวิต รูปแบบทวิภาคี ปรับหลักสูตรและเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ความตองการของผูเรียน รวมทั้งรูปแบบการเรียน และการวัดผล เปนตน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อทราบ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 4)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายสมเกียรติ ชอบผล) รายงานใหที่ประชุม
ทราบเรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 ซึ่ง
สภาการศึกษามีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 เห็นชอบหลักการ ใหนําขอคิดเห็น
ของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและเสนอคณะรัฐมนตรีตอไปนั้น สกศ. ไดปรับปรุง
ตามความเห็นของที่ประชุมแลว และไดจัดทําประมาณการเปาหมาย ผูรับบริการ
การศึกษา ประสานกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตรและ
เตรียมนํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 เสนอ
คณะรัฐมนตรีตอ ไป
2) ความตองการครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ไดนําเสนอในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549
ซึ่ง สภาการศึ กษามีค วามเห็น ในการปรั บ แก เ อกสาร ดั ง นี้ คื อ 1) ใหแ สดงข อ มู ล
สถานภาพ ปญหาในมิติตางๆ ในภาพรวม 2) เนนเรื่องการแกไขปญหาดานบริหาร
จัดการกอน 3) ยึดหลักการเสมอภาค ประสิทธิภาพ คุณภาพเปนหลัก
สกศ.ไดปรับปรุงแกไขตามความเห็นของที่ประชุมสภาการศึกษาแลว และได
จัดการประชุมรวมกับผูแทนองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนําเสนอ
ตอรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) แลว นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ยังไดทําหนังสือหารือเรื่องดังกลาวตอรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
ซึ่งไดมอบหมายใหสํานักงบประมาณพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาของรองนายกรั ฐ มนตรี และสํ า นั ก งบประมาณมี ค วามเห็ น ว า การเพิ่ ม
อัตรากําลังจะทําใหคาใชจายบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นมากกวาที่ควร
จะเปน (ป 2549 เทากับ 67.44 %) จึงเห็นสมควรใหกระทรวงศึกษาธิการเรงดําเนินการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู ดังนี้ 1) ควรใหขอชะลอการบังคับใช
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มาตรการของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ โดยใหคงตําแหนงเกษียณอายุ
ราชการ และนําอัตราไปบรรจุพนักงานราชการหรือคาจางชั่วคราวแทน 2) ใชระบบ
บริหาร จัดการเครือขายการจัดการเรียนการสอนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานควรยุ บ รวมโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
บูรณาการการจัดการเปนกลุมโรงเรียนและใชครูรวมกัน 4) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาใหสรางเครือขายเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน และ 5) เรงสํารวจอัตรา
กําลังคนในสังกัด โดยแยกจํานวน ประเภท และวุฒิการศึกษาใหชัดเจน ซึ่งขณะนี้สกศ.
กําลังปรับปรุงเอกสารตามความเห็นของที่ประชุมและเตรียมจะจัดประชุมรวมกับ
ผูแทนหนวยงานอีกครั้งหนึ่ง
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นางโชติกา
วรรณบุรี
นางนันทิชา แจมนุราช
ผูจดรายงานการประชุม
นายสมเกียรติ ชอบผล
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูตรวจรายงานการประชุม

