๑
รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันศุกรที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ หองประชุมกําแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ป สกศ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูมาประชุม
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานการประชุม
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
กรรมการโดยตําแหนง
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายสุภัทร จําปาทอง)
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน)
๕. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
กรรมการ
๖. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผูตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๗. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นายธนสุนทร สวางสาลี ผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย แทน)
๘. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นางนภสร ทุงสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน)
๙. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา แทน)
๑๐. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
(นางสาววรวรรณ พลิคามิน ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน แทน)
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาอื่น
๑๑. บาทหลวงเดชา อาภรณรัตน
กรรมการ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน
๑๒. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
กรรมการ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรวิชาชีพ
๑๓. นายวรชาติ เฉิดชมจันทร
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๔. นายกิตติรัตน มังคละคีรี
กรรมการ
๑๕. นายกิติ มาดิลกโกวิท
กรรมการ

๒
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ
กรรมการ
ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน
กรรมการ
นายธาดา เศวตศิลา
กรรมการ
พลเอก พหล สงาเนตร
กรรมการ
เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย รองเลขาธิการ
กรรมการและเลขานุการ
สภาการศึกษา แทน)
กรรมการที่เขารวมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการ
๒๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน)
กรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
๒๒. รองศาสตราจารยวินัย ดะหลัน
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๒๓. นางจรวยพร ธรณินทร
กรรมการ
๒๔. รองศาสตราจารยจุลนี เทียนไทย
กรรมการ
๒๕. ศาสตราจารยกิตติคุณชนิตา รักษพลเมือง
กรรมการ
๒๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณชุติมา สัจจานันท
กรรมการ
๒๗. นายนนทวัฒน สุขผล
กรรมการ
๒๘. นายนิติ นาชิต
กรรมการ
๒๙. นายบดินทร อูนากูล
กรรมการ
๓๐. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
กรรมการ
๓๑. นายสุกิจ อุทินทุ
กรรมการ
๓๒. ศาสตราจารยสุพจน หารหนองบัว
กรรมการ
๓๓. รองศาสตราจารยพิเศษอํานาจ บัวศิริ
กรรมการ
๓๔. รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําลี
กรรมการ
๓๕. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
กรรมการ
๓๖. ศาสตราจารยอํานาจ วงศบัณฑิต
กรรมการ
ผูไมมาประชุม
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ
ติดภารกิจ
๒. พระเทพเวที
ติดภารกิจ
๓. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายพีรศักดิ์ รัตนะ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. นายคมกฤช จันทรขจร
ผูชวยเลขาธิการสภาการศึกษา
๓. นายกวิน เสือสกุล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
๔. นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๕. นางอําภา พรหมวาทย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
๖. นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศกุล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ

๓
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นางนันทิชา ไวยนพ
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ
นายสมพงษ ผุยสาธรรม

ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร
ผูอํานวยการสํานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
นางประวีณา อัสโย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู
นางสาวใกลตา สดสมศรี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อกรรมการเขารวมการประชุมครบองคประชุมแลว นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจงวาเนื่องจากเลขาธิการ
สภาการศึกษา นายอํานาจ วิชยานุวัติ มีภารกิจจําเปนเรงดวน จึงมอบหมายใหตนเปนผูทําหนาที่กรรมการและ
เลขานุ การในการประชุ มครั้ งนี้ การประชุมวั นนี้ เปนการประชุ มสภาการศึ กษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สํานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได รั บ อนุ มั ติ จ ากประธานกรรมการสภาการศึ ก ษา (นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) ใหจัดประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(ปฏิบัติตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓)
และ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การทําความสะอาดหองประชุมกอนและหลัง
การประชุม ขอความรวมมือผูเขารวมประชุมตรวจคัดกรอง วัดไข และติดสติ๊กเกอรเพื่อแสดงวาผานการตรวจ
คัดกรองแลว จัดเตรียมแอลกอฮอลเจลลางทําความสะอาดมือตามจุดบริการและบริเวณหนาหองประชุม โดยในวันนี้
มีผูเขารวมประชุมที่หองประชุมกําแหง พลางกูร จํานวน ๒๐ คน เขารวมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ๑๖ คน
และลาประชุม ๓ รูป/คน และขออนุญาตให นางปทมา คําภาศรี เจาหนาที่กลุมเลขานุการคณะกรรมการ
สภาการศึกษา สํานักอํานวยการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจงใหกรรมการที่เขารวมการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสรายงานตัวตามลําดับ
นางป ทมา คํ า ภาศรี ขอใหกรรมการที่เขารว มการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสร ายงานตั ว
ตามลําดับดังนี้ ๑) นางจรวยพร ธรณินทร ๒) รองศาสตราจารยจุลนี เทียนไทย ๓) ศาสตราจารยกิตติคุณชนิตา
รักษพลเมือง ๔) ศาสตราจารยเกียรติคุณชุติมา สัจจานันท ๕) นายนนทวัฒน สุขผล ๖) นายบดินทร อูนากูล
๗) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน ๘) รองศาสตราจารยวินัย ดะหลัน ๙) นายสุกิจ อุทินทุน ๑๐) ศาสตราจารยสุพจน
หารหนองบัว ๑๑) รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําลี ๑๒) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ๑๓) รองศาสตราจารยพิเศษ
อํานาจ บัวศิริ ๑๔) ศาสตราจารยอํานาจ วงศบัณฑิต ๑๕) นายอรรถการ ตฤษณารังสี และ ๑๖) นางสาวอัญชลิตา
กองอรรถ ทั้งนี้ ฝายเลขานุการไดแจงใหผูเขารวมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดรับทราบขอปฏิบัติสําหรับ
การประชุม On-line แลว ฝายเลขานุการไดจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสและ
บันทึกไวใน Tablet สําหรับคณะกรรมการเรียบรอยแลว สวนผูเขาประชุมสามารถ Scan QR-Code เอกสาร
ประกอบการประชุมไดจากระเบียบวาระการประชุมที่ฝายเลขานุการไดจัดเตรียมไว

๔
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ประธานกรรมการสภาการศึกษา
กลาวเปดการประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได เ ตรี ย มแผนการบู ร ณาการการศึ ก ษาระดั บ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
มีเปาหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาดวยการสรางโรงเรียนคุณภาพในจังหวัด ลดการกระจุ กตัว
ในตัวเมืองหรือหัวเมืองใหญและการอพยพยายถิ่นฐาน และจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให
นักเรียนไดประโยชนอยางเต็มที่ แผนการบูรณาการมี ๓ รูปแบบหลัก ไดแก ๑) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ระดับประถมศึกษา เปนการควบรวมโรงเรียนเพื่อสรางโรงเรียนคุณภาพใหชุมชน ๒) ยกระดับโรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูใหกับโรงเรียนมัธยมที่นอกเหนือโรงเรียนประจําจังหวัด เพื่อทํา
ใหมีการกระจายตัวของโรงเรียนมัธยมมีอยูทั่วทุกจังหวัด และ ๓) โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดํารงอยูไดอยางมี
คุณภาพ (Stand Alone) จะมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เกาะแกง
ให ส ามารถดํ า รงอยู ไ ด อ ย า งมี คุ ณ ภาพ กระบวนการดํ า เนิ น งานทั้ ง หมดเป น การดํ า เนิ น การร ว มกั น ทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําเปน Master Plan ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนําเสนอขอมูลตอคณะรัฐมตรี
เกี่ยวกับแผนการบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัดทั่วประเทศ ใหคณะรัฐมนตรีไดทราบถึงระยะเวลาดําเนินการ
และงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในเบื้องตนไดเริ่มศึกษาขอมูลสําหรับการขับเคลื่อนแผนการบูรณาการฯ ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ คาดวา
จังหวัดที่มีพื้นที่นอยสามารถดําเนินการจัดทําขอมูลแลวเสร็จไดภายใน ๑ เดือน สวนจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ
จะดําเนินการจัดทําขอมูลแลวเสร็จภายใน ๓ เดือน ซึ่งจะเห็นขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
การดําเนินการดังกลาวจะชวยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ทําใหมีครูครบชั้นครบทุกวิชา ครูมีโอกาสในการ
ไดรับการพัฒนามากขึ้น โดยไมไดขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แตเปนการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ
ประจําปไปดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งไดนําเรียนนายกรัฐมนตรีใหรับทราบแนวทางของแผนการบูรณาการฯ
ในเบื้องตนแลว และจะเรียนใหทราบอีกครั้งเมื่อการจัดทําขอมูลทั้งหมดแลวเสร็จ สําหรับการดําเนินการตาม
แผนการบูรณาการฯ จะดําเนินการไดรวดเร็วเพียงใดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารระดับประเทศ แตหาก
สามารถดําเนินการไดภายใน ๓-๕ ป จะเปนการวางพื้นฐานในเบื้องตนใหกับการศึกษาไทย
๒. การบริหารจัดการขอมูล Data Management ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดเชิญผูเชี่ยวชาญดาน Algorithm มาพิจารณาความครบถวนของขอมูลทั้งหมดที่กระทรวงศึกษาธิการมี อยู
และพบวา สภาพปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีขอมูลครบถวนรวมถึงขอมูลที่เชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นหรื อ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แตขาดการบริหารจัดการขอมูลเพื่อนําขอมูลไปใชในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย
อยางเต็มประสิทธิภาพ อาทิ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําขอมูลผลการสอบ O-NET ไปวิเคราะหและ
ประเมินผลเกี่ยวกับคะแนนผลการสอบ ในขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนํา
ขอมูลไปวิเคราะหประมวลผลเชนเดียวกัน แตอาจไมไดขอมูลที่เปนปจจุบัน ดังนั้นหากมีการเชื่อมโยงขอมูลจะมี
การดําเนินการเพียงหนวยงานเดียวแลวใชขอมูลรวมกันโดยไมจําเปนตองดําเนินการทั้งสองหนวยงาน เปนตน
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอยูระหวางดําเนินการรวบรวมปญหาและหาแนวทางแกไข เพื่อใหมีการบริหารจัดการ
ขอมูล Data Management ที่มีประสิทธิภาพ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๓ เดือน และจะนําไปสูการ
พัฒนาระบบ School Management System และระบบอื่น ๆ ตอไป
๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปนผูรับผิดชอบหลักการจัดทําหลักสูตร
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึ กษาปที่ ๖ สวนเรื่องครู สพฐ. ไดจัดเก็บและวิเคราะห ขอมูล ที่เกี่ยวกับ ครู ไว
ทั้งหมดแลว แตยังไมไดนําผลการวิเคราะหไปใชในการผลิตครูใหตรงกับความตองการใชครูในปจจุบัน ทําให
หนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตครูผลิตไมตรงกับความตองการใชครู รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประสาน

๕
กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่ทําหนาที่ผลิตครู ใหผลิตครูที่ตรงตามความตองการของประเทศในปจจุบัน นอกจากนี้
จะต อ งมี ก ารเตรี ย มการพั ฒ นาบุ ค ลากรให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกในป จ จุ บั น และมี ศั ก ยภาพใน
อุ ต สาหกรรม S-Curve ดั งนั้ น จึ งมอบหมายใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน รวมกันดําเนินการทางวิชาการเกี่ ย วกั บ
การศึกษากระบวนการพั ฒ นาบุ คลากร โดยมีร ะยะเวลาศึกษาขอมูล ประมาณ ๘ เดือน และใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นางปทมา คําภาศรี เจาหนาที่กลุมเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา สํานักอํานวยการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมกําแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ป สกศ. สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา จํานวน ๒๒ หนา เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ ประชุ มรั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่ อวั นศุ กร ที่ ๒๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓
โดยไมแกไข
วาระที่ ๓
วาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- ไมมี –

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความ
จําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
นายกวิ น เสื อ สกุ ล ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษา สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา นําเสนอแผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวน
ตอการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ตอที่ประชุม มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
แผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนตอการ
พัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เปนกลไกที่นํามาใชสรางตนแบบเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เพื่อสรางคนใหมีคุณภาพเพียงพอตอความตองการของประเทศ และ
มีสมรรถนะที่จําเปนตรงกับความตองการของภาคประกอบการ ในขั้นตอนการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ
ดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ไดมีการเสนอ (ราง) แผนดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนดังกลาวไปขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
ความเปนมาของแผน เริ่มจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธาน
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติในขณะนั้น ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดแผนการผลิตและพัฒนา
กํ า ลั ง คนตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ ๗ สาขาอาชี พ ที่ เ ป น ความจํ า เป น ของประเทศขึ้ น มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตอมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับติดตามการพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่เปน ความ
จํ า เป น เร ง ด ว น (ชุ ด ใหม ) มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ โดยมี นายถาวร ชลั ษ เฐี ย ร เป น ประธาน

๖
อนุกรรมการ หลังจากนั้นไดมีการแตงตั้งคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับติดตามการ
พัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่เปนความจําเปนเรงดวน จํานวน ๗ คณะ มีอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนแผน
รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับติดตามการพัฒนากําลังคน
ในสาขาอาชีพที่เปนความจําเปนเรงดวน
รายละเอียดของแผน ประกอบดวยสาขาอาชีพที่เปนความจําเปนของประเทศ ๗ สาขาอาชีพ
ไดแก ๑) สาขาอาชีพโลจิสติกสโครงสรางพื้นฐาน ๒) สาขาอาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน ๓) สาขาอาชีพ
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ ๔) สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต ๕) สาขาอาชีพ
อาหารและเกษตร ๖) สาขาอาชีพปโตรเคมี เคมีภัณฑ พลังงานและพลังงานทดแทน และ ๗) สาขาอาชี พ
แม พิ ม พ ภายหลั ง มี ก ารทบทวนสาขาอาชี พ ที่ มี ค วามจํ า เป น กอปรกั บ สถานการณ โ ลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องดวยเกิดภาวะวิกฤตการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะกรรมการฯ
จึงมีการเสนอกรอบคุณวุฒิแหงชาติเรื่องเครื่องมือทางการแพทยเพิ่มเติมเขามาในสาขาอาชีพที่มีความจําเปน
ของประเทศ
สําหรับคณะอนุกรรมการกําหนดแผนการผลิตและพัฒ นากําลังคนตามกรอบคุ ณวุฒิแ หงชาติ
แบงเปนคณะอนุกรรมการยอย จํานวน ๗ คณะ เพื่อรองรับทั้ง 7 สาขาอาชีพ องคประกอบของคณะอนุกรรมการ
แตละคณะ ประกอบดวย ผูบริหาร/ผูแทนภาคเอกชนในแตละสาขาอาชีพ เปนประธาน และผูบริหาร/ผู แทน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) ทําหนาที่เปนฝายเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการดั งกลาว ซึ่งการดําเนินงานจะมี ความเชื่ อมโยง
ระหวางภายในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะอนุกรรมการทั้ง ๗ คณะ มีอํานาจหนาที่
ดั งนี้ ๑) กํ า หนดนโยบายและแนวทางการผลิตและพัฒ นากําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมและสาขาอาชีพที่
รับผิดชอบ ๒) กําหนดมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ และคุณวุฒิการศึกษา ๓) สงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการจัดหาครุภัณฑ
ประเด็นสําคัญในการจัดทําแผน คือ ๑) ศึกษาความตองการกําลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยเนนการพัฒนาทักษะผูเรียนใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ๒) กําหนดระบบการพัฒนา
กําลังคน โดยการนํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาเปนแกนกลางในการกําหนดหลักสูตร ทั้งในภาค
การศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงออกแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นรู สู การปฏิ บั ติที่ส อดคล องกั บ กรอบคุณวุฒิแหงชาติ เพื่อพัฒ นากําลังคนใหเปน ไปในทิศทางเดี ย วกั น
๓) พัฒนา เชื่อมโยงมาตรฐานอาชี พกับระดับ คุณวุฒิ การศึ กษา และการฝกอบรม ๔) กําหนดรูปแบบและ
แนวทางปฏิ บั ติการเที ย บโอนประสบการณ การยกระดับ ทักษะ ทั้ ง Up-Skills และ Re-Skills ๕) กําหนด
ครุภัณฑและสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนสําหรับการพัฒนากําลังคน ๖) เสนอแนวทางการพัฒนาครู เพื่อให
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการของตลาด ๗) เสนอรูปแบบการวัดผล
ประเมิ น ผลสมรรถนะผู เ รี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๘) ส ง เสริ ม การมี ง านทํ า และการมี ร ายได ที่ เ หมาะสม
๙) องคประกอบอื่น ๆ เชน การเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล เปนตน
การดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ภาคสวนที่เกี่ยวของนําแผนปฏิบัติการดานการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ไปดําเนินการตามภารกิ จ ของแต ล ะหนว ยงาน ไดแก ๑) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดเสนอของบประมาณและไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดทําหลักสู ตร
พรี เ มี ย มในสาขาอาชี พที่ เ ป น ความจํ า เปน เรงดว นตามแผนฯ โดยคัดสรรวิทยาลัย ที่เปดสอนหลักสูตรจาก
วิทยาลัยนํารอง ซึ่งสอดคลองกั บ ๗ สาขา ตามความตองการของตลาดแรงงาน ๒) มหาวิทยาลัยในสังกั ด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เปนสถานศึกษานํารอง ไดกําหนดเปาหมาย

๗
ของแตละสาขาอาชีพ ในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพ และ
กําหนดไวในแผนฯ ๓) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) (สคช.) ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดทํามาตรฐานอาชีพในอาชีพที่อยูในแผนฯ รวมถึงการจับคูความรวมมือ (Matching) กับสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ ๔) ภาคเอกชน/สมาคม/
สถานประกอบการ ไดใหความสําคัญในการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมถึงการจางงานบุคลากรในสาขาอาชีพ
ที่กําหนดไวตามแผนฯ ดังกลาว
จุ ด เน น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาในการขั บ เคลื่ อ น
กรอบคุณวุฒิแหงชาติ และแผนปฏิบัติการฯ ๗ สาขาอาชีพ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล
ทีปสุวรรณ) ไดใหนโยบายในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ไดแก ๑) การพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน
ที่ ส อดคล องกั บ มาตรฐานสมรรถนะ/มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝมือแรงงาน โดยมอบหมายใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการศึกษา วิเคราะหความเชื่อมโยง และแนวทาง
ความรวมมือ ในการนํามาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ ที่จัดทําโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) (สคช.) และมาตรฐานฝมือแรงงาน ที่จัดทําโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาเชื่อมโยงกับ
การจัดเวลาเรียนตามโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน ผานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู หรือการเรียนรูดวยการ
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลเบื้ องตน พบวา ๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีมาตรฐานสมรรถนะ ๕ มาตรฐาน
มาตรฐานอาชีพ ๕๒ สาขาวิชาชีพ ประกอบดวย ๘๐๐ กวาอาชีพ ใน ๒,๐๐๐ กวาคุณวุฒิวิชาชีพ ๒) กรมพัฒนา
ฝมือแรงงานมีมาตรฐานฝมือแรงงาน ๗ สาขาอาชีพ แบงตามหมวดหมูโดยยึดตามระบบสากลขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ นอกจากนี้ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลความเปนไปไดในการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ
กับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูใหสอดคลองกับโครงสรางเรื่องเวลาเรียนพื้นฐาน ประกอบไปดวย ๓ สวนหลัก
คือ กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมที่โรงเรียนตองจัดเพิ่มตามความพรอมของผูเรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒) การพัฒนาความรวมมือระหว าง
ภาคเอกชนกับสถานศึกษา ตามกิจกรรมและโครงการในแผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
สาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดวิเคราะหเกี่ยวกับความรวมมือระหวางภาคเอกชนกับสถาบันอาชีวศึกษา
ซึ่งพบวา ในปจจุบันมีการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปนศูนยความ
เป น เลิ ศทางการอาชี ว ศึ กษา (Excellent Center) รวมทั้ งศึกษาวิเคราะหความรว มมือของภาคเอกชนกั บ
สถาบันอุดมศึกษาในแตละสาขาอาชีพ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและมีการเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกัน
เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ๓) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขา
อาชี พ ที่ มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นต อ การพั ฒ นาประเทศตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
สูการปฏิบัติ โดยดําเนินการวิเคราะห ทบทวนแผน และกํากับติดตามวามีปญหาอุปสรรคอยางไร และนํามา
ปรับปรุงขอมูล ในแตล ะสาขาอาชี พ รวมทั้งคัดเลือกอาชี พในแตล ะสาขาอาชี พที่ส อดคล องกับสภาวการณ
ปจจุบันที่มีผลกระทบในวงกวาง และจําเปนตองเรงดําเนินการ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรวมกับ
คณะทํางานและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนฯ
ดังกลาวในเบื้องตน ซึ่งจะมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานตอสภาการศึกษาเปนลําดับตอไป
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอเรื่องการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการผลิตและ
พั ฒ นากํ า ลั ง คนในสาขาอาชี พ ที่ มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นต อ การพั ฒ นาประเทศตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ตอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาใหขอคิดเห็น และข อเสนอแนะ
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เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการผลิต
และพั ฒ นากํ า ลั ง คนฯ ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานฯ จะรวบรวมความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาการศึกษาไปรายงานตอคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เปนประธาน ในลําดับตอไป
การพิจารณา
ที่ประชุมไดอภิปรายและใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ดังนี้
๑. การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕ จะตองดูความตองการ (Demand) ของตลาดแรงงาน โดยเบื้องตนจะตองมีการสํารวจ รวบรวม และ
ประเมินผล เพื่อใหทราบขอมูลในแตละสาขาอาชีพมีจํานวนบุคลากรเทาใด มีทักษะและสมรรถนะเปนอยางไร
แลวจึงวิเคราะห Gap Analysis เพื่อหาความแตกตางของขอมูลบุคลากรที่มีในปจจุบันกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ งจะทําใหท ราบวา ประเทศไทยจะต องผลิ ต บุ คลากรในสาขาอาชี พ ใด
เป น จํ า นวนเท า ใด จึ ง จะสามารถรองรั บ ความต อ งการของตลาดแรงงานได แล ว จึ ง ให เ อกชนเข า มาร ว ม
ดําเนินการ โดยการดําเนินการควรดําเนินการใน ๒ ประเด็นดังนี้ ๑) การวางแผนอัตรากําลังคน (Manpower
Planning) ของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวน ทั้ง ๗ สาขา และ ๒) การ Up-Skill
และ Re-Skill เชน ทักษะ Digital Literacy ทักษะ Digital Proficiency ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Data Analytics
และ Data Science เปนตน แลวจึงกําหนดจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเปนเครื่องมือในการ Up-Skill
และ Re-Skill นอกจากนั้ น ยั ง สามารถดํ า เนิ น การได ใ นอี ก แนวทางหนึ่ ง คื อ การประเมิ น Gap Analysis
เปนรายบุคคล เพื่อใหทราบวาแรงงานแตละคนขาดทักษะอะไร และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลวาควรจะ
Up-Skill หรือ Re-Skill ซึ่งการพัฒนาบุคคลากรใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งความรูทักษะและสมรรถนะสําหรับ
การประกอบอาชี พ จะใช ร ะยะเวลาน อ ยกว าการผลิ ต บุ ค ลากรใหม ใ ห มี ทั ก ษะตรงตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ประโยชนของการทํา Gap Analysis คือ ทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญวาสาขาอาชีพใด
ขาดแคลนบุคลากรจํานวนมากและมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองผลิตบุคลากรใหเพียงพอ และเปนขอมูลเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวนไดอยางถูกตอง
๒. โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราสวนครูตอนักเรียน ๑ ตอ ๒๐ คน ซึ่งการควบรวมโรงเรียนแมจะไม
สามารถลดอัตราสวนครูตอนักเรียนลงได แตจะทําใหมีครูในแตละสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ครูมีโอกาสไดพัฒนาตนเอง
มากขึ้น ซึ่งการควบรวมโรงเรียนนอกจากจะดําเนินการเพื่อใหมีครูครบทุกชั้นทุกสาขาวิชาแลว จะตองทําให
โรงเรี ย นมีคุณภาพดวย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึกษาธิการจึงไดห ารือกับ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาครู หรือ Re-Skill ครูที่มีอยูในระบบ
จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ คน เพื่อใหครูมีความรูในเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและมีความสามารถ
เพียงพอทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๓. การผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวน มีความเกี่ยวของกับภาคธุรกิจ
อาทิ สาขาอาชีพโลจิสติกส สาขาอาชีพปโตรเคมี เคมีภัณฑ พลังงานและพลังงานทดแทน และสาขาอื่น ๆ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเพียงหนวยงานเดียวไมสามารถดําเนินการผลิตและพัฒนาคนในสาขาเหลานี้ได จึงมี
ความจําเปนตองพึ่งพาภาคเอกชนเขามารวมดําเนินการ แตการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดําเนินการกับ
ภาครัฐมีขอจํากัดเกี่ยวกับกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนรวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อพระราชบั ญ ญัติการใหเอกชนรวมลงทุน ในกิจ การของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทําใหไม
สามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ จึงขอใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของกับกฎหมายหาวิธีที่

๙
ทําใหกระบวนการดําเนิน การรว มกันระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถทําไดส ะดวกรวดเร็วขึ้ น เพื่อ
สนับสนุนใหการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนสามารถดําเนินการได
๔. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนกรรมการในคณะกรรมการคุณวุฒิ วิช าชีพ
ซึ่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการพัฒนา
กําลังคนในสาขาที่มีความจําเปนเรงดวน ไดแก ๑) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
อะไหลยานยนต (Automotive Human Resource Development Academy : AHRDA) เพื่อ Up-Skill คน
ที่อยูในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตสมัยใหม ใหมีทักษะที่เหมาะสมตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
๒) สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรสาขาเทคโนโลยี อั ต โนมั ติ แ ละหุ น ยนต (Manufacturing Automation and
Robotics Academy : MARA) เพื่อยกระดับฝมือแรงงานในเรื่องหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และ ๓) สถาบัน
พัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Skill Development Academy : DISDA) ซึ่งเปนความรวมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ Up-Skill แรงงานในเรื่องดิจิทัล นอกจากนั้นยังมีการดําเนินการ Up-Skill
แรงงานเกี่ยวกับอุปกรณการแพทย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งจะตอบโจทยสาขาอาชีพที่มีความจําเปน
เรงดวน ไดแก สาขาอาชีพหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิทัลคอนเทนต ซึ่งเปน ๒ ใน ๗ สาขาอาชีพที่ไดนําเสนอในการประชุมครั้งนี้ ในประเด็นนี้รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึ กษาธิ การมี ความเห็ น เพิ่ มเติ มวาการผลิต และพัฒ นากําลัง คนในสาขาที่ มีความจําเปน เร ง ด ว น
กระทรวงแรงงานจะตองคํานึงถึงคุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความสามารถและมีศักยภาพ
เทียบเทาไดกับแรงงานในตางประเทศ ซึ่งอาจจะตองทําความรวมมือกับหนวยงานจากตางประเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะบุคลากร รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยเพื่อใหเทียบเทาไดกับเทคโนโลยีจากตางประเทศ อาทิ
กระบวนการผลิตรถยนต การผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต การซอมแซมเครื่องบิน การผลิตอุปกรณตาง ๆ ของ
เครื่องบิน เปนตน ซึ่งประเทศไทยยังไมมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณเหลานี้
๕. การทําความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน และระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ดวยกัน เพื่อเปนการ Up-Skill และ Re-Skill และฝกทักษะเฉพาะดานใหบุคลากร มีตัวอยางของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ทําความรวมมือกับบริษัทเอกชน ไดแก บริษัท ดัชมิลล จํากัด ไดทําความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในการ Re-Skill บัณฑิตจบใหมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่บริษัทฯ รับเขามาทํางานดานการผลิตนมโค
ซึ่งบัณฑิตที่รับเขามาทํางานเปนผูที่มีประสบการณเบื้องตนดานการปฏิบัติ แตยังขาดทักษะที่บริษัทตองการ
เชน การเลี้ยงเชื้อ การฆาเชื้อ การทดสอบการปนเปอนในอาหาร การใชเครื่องมือวิเคราะหพื้นฐาน เปนตน
บริษัทฯ จึงทําความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น (๓ เดือน) โดยอบรม
เฉพาะวันเสาร-อาทิตย เพื่อพัฒนาบัณฑิตจบใหมใหมีทักษะตามที่บริษัทฯ ตองการ เปนการปรับพื้นฐานบัณฑิต
จบใหมใหสามารถนําความรูไปใชในการทํางานได นอกจากนั้นยังตอบโจทยสถาบันอุดมศึกษาในการสราง
Module การจัดการเรียนรูเพื่อรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต
๖. แผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนตอการ
พัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เปนแผนในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว บทบาทของสภาการศึกษาคือการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการขับเคลื่อนสูการปฏิบัตใิ ห
เกิดผล ตามที่ระบุในจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ ๓ ขอ คือ ๑) การพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานสมรรถนะ/มาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐานฝมือแรงงาน ๒) การพัฒนาความรวมมือระหวางภาคเอกชนกับสถานศึกษา และ ๓) การ
ขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งการจัดทําแผนการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติควรเสนอเปนภาพรวมในแผน
ยุทธศาสตรวามีประเด็นเรงดวนอะไรบาง หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบในประเด็นใด มีแผนการปฏิบัติอยางไร
เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนเปนรูปธรรมภายในระยะเวลา ๒-๓ เดือน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการให

๑๐
ขอมูลเพิ่มเติมวาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีขอมูลที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการผลิต และ
พัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวน และขอมูลการทําความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา
กับภาคเอกชนแลว จึงเห็นควรใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานําขอมูลดังกลาวมาเสนอต อสภา
การศึกษา
๗. มติที่ประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติ โดยประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ชุดเดิม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ไดเสนอใหมีสาขาอาชีพชางซอมอากาศยาน (Aircraft Technician)
เปนสาขาที่ ๘ แตจากขอมูลที่ฝายเลขานุการนําเสนอมีเพียง ๗ สาขาอาชีพ จึงมีขอสังเกตวาสาขาอาชีพชาง
ซ อมอากาศยานได นํ า เสนอต อคณะรั ฐ มนตรีห รือไม ในประเด็น นี้ นายกวิน เสือสกุล ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนการศึกษา ชี้แจงวาการดําเนินงานแยกออกเปน ๒ สวน ซึ่งสาขาอาชีพชางซอมอากาศยาน
อยูในสวนที่ ๑ ที่ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีแลว ขณะนี้อยูระหวางการติดตามการดําเนินงาน และพบวาไดมีการ
ดําเนินงานอยูในวิทยาลัยนํารอง ๗-๘ วิทยาลัยในจังหวัดภูเก็ต ชลบุรี อุบลราชธานี สมุทรปราการ ขอนแกน
นครพนม และกรุงเทพมหานคร สวน ๗ สาขาอาชีพที่นําเสนอในการประชุมครั้งนี้เปนสวนที่ ๒
๘. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทําใหประเทศ
สิงคโปรมีการรณรงคใหประชาชนมีความรูเรื่องเกษตรกรรมในเมือง (Urban Farming) จึงเห็นวาประเทศไทย
ควรมีการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาหารและการเกษตร เพื่อใหมีการสะสมองคความรู
เรื่องการเกษตรที่สามารถนําความรูไปตอยอดและทํางานไดในตางประเทศ รวมทั้งควรมีการทําความรวมมือ
ขามสาขาอาชีพ เพื่อสรางใหเกิดความโดดเดนในเชิงการตลาด และตอบโจทยในเรื่องของการกาวเขาสูเวทีโลก
ไดอยางรวดเร็ว ในประเด็นนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหขอมูลเพิ่มเติมวา เรื่องการเกษตรเปนเรื่องที่
กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญดวยเชนกัน ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีความจําเปนจะตองยกระดับ
มาตรฐานให สู ง ขึ้ น โดยจะต อ งทํ า ความร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนเพื่ อ นํ า องค ค วามรู ไ ปใช ใ นการดํ าเนิ น การ
จึงมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทําแผนการดําเนินการยกระดับมาตรฐานการเกษตร
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เนื่องจากการเกษตรเปนอาชีพที่สรางรายไดหลักของประเทศ และใหนํา
แผนดังกลาวมาเสนอตอสภาการศึกษา
๙. ควรมีการสรางจุดเดนในการเรียนอาชีวศึกษาและสรางความเขาใจใหกับนักเรียนในระดับ
มั ธ ยมศึ กษาเพื่ อให ผู เ รี ย นมี ความสนใจในสาขาวิ ช าชีพมากขึ้น ซึ่งเปน ยุทธศาสตรสําคัญ ที่จ ะทําใหผูเรีย น
ตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเรงสรางความเขาใจใน
การเรียนสายอาชีพใหกับผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
๑๐. ศาสตราจารยกิตติคุณชนิตา รักษพลเมือง ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๓
ดานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชี พครู ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๓ อยูระหวางการ
ดําเนินการสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการผลิตครูอาชีวศึกษา และจะนําเสนอตอสภาการศึกษาเมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จ
๑๑. ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเกิดการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ทําใหอาชีพและรูปแบบการทํางานเปลี่ ยนแปลงไป จึงมีขอสังเกต ๒
ประเด็น คือ ๑) สาขาอาชีพ ๗ สาขา ยังเปนอาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนอยูหรือไม ซึ่งอาชีพที่ควรมีการ
สนับสนุนคืออาชีพที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ ดังนั้นอาจมีสาขา
อาชีพอื่นที่มีความจําเปนเรงดวนดวยเชนกัน ๗ สาขาอาชีพนี้จึงอาจยังไมตอบโจทยความทันสมัยหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากเปนอาชีพที่ใชแรงงาน ซึ่งในเชิงการพัฒนายังไมเปนสาขาอาชีพที่ทําใหเกิด
การพัฒนาประเทศ ๒) หลักสูตร Premium ของอาชีวศึกษา นอกจากจะเปนหลักสูตรที่ผลิตคนที่มีความรูลึกใน

๑๑
สาขาวิชานั้น ๆ แลว ควรผลิตคนใหมีทักษะที่หลากหลายและยืดหยุน (Flexible) เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วดวย ในประเด็นนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงวา
๗ สาขาอาชีพ เปนสาขาอาชีพที่ดําเนินการในเบื้องตนและสามารถเพิ่มเติมสาขาอาชีพอื่น ๆ ได สําหรับเรื่อง
ทักษะที่หลากหลาย มีสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะตองดําเนินการอยางเรงดวนคือการปรับหลักสูตรและการ
พัฒนาครู เพื่อสรางใหผูเรียนมีความรูมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแยกแยะในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการ
สรางใหผูเรียนมีทักษะและสมรรถนะในการปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนมีคุณสมบัติดังกลาว
๑๒. ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อยกระดับและใหการรับรองผลิตภัณฑอาหาร และมีการดําเนินการยกระดับมาตรฐานอาหารและการเกษตร
ฮาลาลรวมกับทางกลุมประเทศ OIC (องคการความรวมมืออิสลาม) ซึ่งปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และกระทรวงอุตสาหกรรม ไดนําวิทยาศาสตรฮาลาลเขาไปรับรองคุณภาพของอาหารและการเกษตรเพื่อเปน
การเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑอาหารและการเกษตร ทําใหสามารถสงออกอาหารไดมากขึ้น ซึ่งหากสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจะดําเนินการเรื่องสาขาอาชีพอาหารและการเกษตรและตองการองคความรูเกี่ยวกับ
วิ ทยาศาสตร ฮาลาล ศู น ย วิ ทยาศาสตร ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยิน ดีใหความรว มมือและใหการ
สนั บ สนุ น ในประเด็ น นี้ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมอบหมายให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ กษาดํ า เนิ น การยกระดั บ มาตรฐานอาหารและการเกษตร (ฮาลาล) ไปใชในการจัดทํา Exellence
Center ในเรื่องสาขาวิชาอาหารและการเกษตร สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่อยูภาคใต โดยใหปรับ
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถดําเนินการได
๑๓. สาขาอาชีพ ๗ สาขา ที่ฝายเลขานุการนําเสนอมีความเกี่ยวของกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ซึ่ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ นอกจากเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาประเภทอาชี ว ศึ ก ษาแล ว ยั ง เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคนที่เขาสูภาคอุตสาหกรรมจะมาจากหลายสาขาอาชีพ จึงขอใหฝายเลขานุการวางแผน
ในแตละสาขาอาชีพวามีความเกี่ยวของกับการศึกษาในระดับใด ที่นอกเหนือจากระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งควร
ครอบคลุมไปถึงระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวย
นายกวิน เสือสกุล ใหขอมูลเพิ่มเติมวาอาชีพที่ตอบสนองสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปจจุบัน อาทิ การผลิตเครื่องมือแพทย เปนสวนหนึ่งของสาขาอาชีพแมพิมพ เรื่องดิจิทัลอยูในสาขาอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวนเรื่องอาหารและการเกษตรที่จะกาวกระโดดไประดับนานาชาติ
ประเทศไทยมีกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน ที่สามารถนํามาใชเปนเกณฑอางอิงในการเทียบเคียงคุณวุฒิระหวาง
ประเทศในกลุมอาเซียนได
มติ
๑. ที่ประชุมเห็นชอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพ
ที่ มีความจํ า เป น เร งด ว นต อ การพั ฒ นาประเทศตามกรอบคุณวุฒิ แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยให
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําขอเสนอแนะของกรรมการสภาการศึกษาไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป
๒. ประธานสภาการศึกษามอบหมายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินการดังนี้
๒.๑ นําขอมูลการขับเคลื่อนแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเปน
เรงดวน และขอมูลการทําความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษากับภาคเอกชนมานําเสนอตอสภาการศึกษา
๒.๒ จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น การยกระดั บ มาตรฐานการเกษตรของวิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยี และใหนําแผนดังกลาวมาเสนอตอสภาการศึกษา

๑๒
๒.๓ ทําความรวมมือกับศูนยวิทยาศาสตร ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดั บ
มาตรฐานอาหารและการเกษตร (ฮาลาล) ในศูนย Exellence Center ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่อยู
ภาคใต
๔.๒ การขับเคลื่อน 5 Big Rocks ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
นายกวิ น เสื อ สกุ ล ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษา สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึ ก ษา นํ า เสนอเรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ น 5 Big Rocks ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษา
(ฉบับปรับปรุง) ตอที่ประชุม มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 คณะ เสนอ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยองคประกอบของ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบดวย แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ดาน กิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะสงผลตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) คาเปาหมายและตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
การกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการปฏิรูป ระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูป และการจัดทําขอเสนอใหมีหรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย โดยแผนการปฏิรูปประเทศไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาซึ่งเปนหนึ่ งใน
แผนการปฏิรูปประเทศจะมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตปจจุบันจนถึงสิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณ ๑ ป ๙ เดือน
ที่ตองขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรม
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับเดิม) มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ยกระดับคุณภาพของ
การจัดการศึกษา ๒) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ๓) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และ ๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร สวนแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ กษา (ฉบั บ ปรั บ ปรุง) จะมุงเนน กิจ กรรมที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาค
การศึกษาที่จ ะก อใหเ กิ ดประโยชนตอผู เรียนและประชาชนอยางมีนัยสําคัญ ใน 5 กิจกรรม ที่เชื่อมโยงกับ
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาฉบับเดิม โดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จําเปนของโลกอนาคต มีวัตถุประสงค
๓ ประการ ดังนี้ วัตถุประสงคที่ ๑ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา มีกิจกรรม Big Rock คือ การสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย หนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา วัตถุประสงคที่ ๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีกิจกรรม Big Rocks ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรม
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
หนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรมการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน หนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงการ
อุ ด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร วิ จั ย และนวั ตกรรม และวัตถุป ระสงค ที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถในการแข ง ขั น
มีกิจกรรม Big Rocks ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เนนการฝก
ปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงานและสรางงาน หนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ
และกิจกรรมการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน หนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนั้นยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของที่นอกเหนือจาก (ราง) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเปนกลไกการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติภายใตร ะยะเวลาที่กําหนด ไดแก
การสรางภาคีเครือขายทางสังคม การกระจายอํานาจสูสถานศึกษา การทดลองตนแบบการปฏิรูป การบูรณาการ
จั ด การข อ มู ล สารสนเทศ Big Data โดยใช เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชน ๑๓ หลั ก และการเปลี่ ย นโลกทั ศ น
ทางการศึกษาของสาธารณชน

๑๓
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแมจะมิไดเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาใน 5 Big Rocks แตไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนในเชิง
นโยบายและการติ ดตามประเมิ น ผล ที่ ส อดรับ กับ การปฏิรู ป ประเทศดานการศึ ก ษาที่สงผลตอ ประชาชน
อยางมีนัยสําคัญ ทั้ง 5 Big Rocks จํานวน 19 โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตัวอยาง
กิจ กรรม Big Rock ที่ ๑ อาทิ โครงการยกระดับ คุณภาพการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ไทย โครงการติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึ กษา ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได
ดําเนินการรวมกับสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการการพัฒนากลไก
เชิ งพื้ น ที่ เ พื่ อขั บ เคลื่ อนนโยบายการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยสูการปฏิบัติโครงการการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาดานงบประมาณการเงิน (คาใชจายรายหัว) โดย
ในปที่ผานมาไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหขอมูลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและในป พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดําเนิน
การศึกษาเพิ่มเติมในประเภทอาชีวศึกษา และจะนําเสนอตอสภาการศึกษาเมื่อการดําเนินการแลวเสร็จ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอเรื่องการขับเคลื่อน 5 Big Rocks ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษาตอสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจะนําไปขับเคลื่อนการดําเนินงานตอไป
การพิจารณา
ที่ประชุมไดอภิปรายและใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ดังนี้
๑. กิจกรรมการดําเนินงานที่จะกําหนดใน Big Rock ที่ ๒ หรือ ๓ นอกเหนือจากการเนนเรื่ อง
การผลิตและพัฒนาครูแลว ควรใหความสําคัญและกําหนดใหมีกิจกรรมการพัฒนาครูผูสอนในปจจุบันดวย
เช น กั น ซึ่ งป จ จุ บั น กระทรวงศึ กษาธิ การมีจํานวนครูในระบบกวา ๔๕๐,๐๐๐ คน ทั้ งนี้เพื่อใหครูส ามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ
เปนครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนั้นควรใหสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ
และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) ของกระทรวงศึกษาธิการ เขามามีสวนรวมการดําเนินการ
๒. การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันยังไมสรางสมรรถนะตาง ๆ ใหกับผูเรียน ดังนั้นจึงตองมี
การพัฒนาครูเพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณตาง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได ซึ่งแนวทางในการพัฒนาครูที่มีอยูในระบบ ๔๕๐,๐๐๐ คน อาจใชวิธีการแบงครู
ออกเปน ๓ กลุม กลุมละ ๑๕๐,๐๐๐ คน โดยใหกลุมแรกไปเขารับการอบรมพัฒนาและหยุดสอนในชวงเวลา
หนึ่ง (ระยะเวลาตามหลักสูตรการฝกอบรม) แลวจางครูจบใหมที่ยังไมมีงานทําจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ คน ไปทํา
หนาที่แทนครูท่ีไปเขารับการอบรม หลังจากที่ครูกลุมที่ ๑ อบรมแลวเสร็จใหสลับครูกลุมที่ ๒ ไปเขารับการ
อบรมพัฒนา และทําสลับกันไปกับกลุมที่ ๓ ตามลําดับ การทําเชนจะทําใหครูจบใหมมีงานทําและมหาวิทยาลัย
มีรายไดจากการฝกอบรมครู
๓. การปฏิ รู ป ประเทศในช ว งแรก (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) มี ร ะยะเวลาคงเหลื อ สํ า หรั บ
การขับเคลื่อนประมาณ ๑ ป ๙ เดือน (ปจจุบันถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ที่ผานมาการปฏิรูปประเทศไดรับเสียง/
คํ าวิ พากษ วิ จ ารณ มากเกี่ ย วกั บ การเป น Reform in Paper ระยะเวลาที่เหลือจึงตองขับ เคลื่อนใหเกิดเปน
Reform in Action ที่เกิดผลเปนรูปธรรมจริง การดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปทุกเรื่องจะไมสามารถทํา
ใหสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนดภายในชวงระยะเวลาที่เหลือ ดังนั้น หนวยงานผูรับผิดชอบจึงควรจัดลําดับ
ความสําคัญและเลือกกิจกรรมที่สามารถทําใหเกิดผลจริงเปนรูปธรรมมาดําเนินการขับเคลื่อนกอน โดยใชกลไก
และเครื่องมือที่สามารถทําใหเกิดการขับเคลื่อนได ตัวอยางเชน เรื่องการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ซึ่งได
กําหนด Big Rock ไวคือ การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย ควรกําหนดให

๑๔
ชัดเจนวาในระยะเวลาที่เหลือจะดําเนินการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ในระดับปฐมวัยที่สถานศึกษาใดจํานวนเทาไร และใชกลไกหรือเครื่องมือที่กระทรวงศึกษาธิการมีอยูที่ทําใหเกิด
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๔. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
มีประเด็นสําคัญคือ ๑) โครงการบางโครงการเปนการปฏิบัติตามภารกิจปกติของหนวยงาน ซึ่งอาจจะไมสงผล
ตอการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ เชน โครงการติดตามประเมินผล โครงการที่จัดทํารายงาน
ตาง ๆ เปนตน ๒) โครงการที่ดําเนินการจะตองเปนโครงการที่สามารถขับเคลื่อนนําไปสูการปฏิบัติไดในทันที
ไมควรเปนโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย เนื่องจากปจจุบันมีระยะเวลาการดําเนินการปฏิรูปจํากัด ๓) ควรมี
การบริหารจัดการขอมูลและบูรณาการฐานขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษา ระหว า ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึ กษาไดใหคําแนะนําเกี่ ยวกับ การดําเนิน การ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ โดยใหเริ่มตนจากการนํา Result Base และ KPI มาพิจารณาเพื่อจัดทําโครงการ
และตองคิดเปน Project ใหมที่เปนการจัดสรรงบประมาณนอกเหนืองบประมาณตามปกติ ซึ่งทุกหนวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการไดรับทราบคําแนะนําดังกลาวและไดเตรียมนําไปจัดทําโครงการ
๖. ขอใหตรวจสอบขอความใน Big Rock ที่ ๒ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรู
ฐานสมรรถนะเพื่ อตอบสนองการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑” เนื่องจากอาจจะมีคําที่เปลี่ย นแปลงไป
จากเดิม
มติ
ที่ประชุมเห็นควรใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ตามความเห็ น ข อ สั ง เกต และข อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาการศึ ก ษาและ
ใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ แนวทางการจัดการศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
นางปทมา คําภาศรี เจาหนาที่กลุมเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา สํานักอํานวยการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอใหที่ประชุมทราบวา การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม เริ่มแพรระบาดจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และกระจายไปทั่วทุกภู มิภาค
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศใหสถานศึกษาทุกแหงของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบที่อยูใน
สั งกั ด และกํ า กั บ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้น ที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศู น ยบ ริห ารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ตั้งแตวันจันทรที่
๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตยที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และไดกําหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดสําหรับผูเรียนระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปที่ ๓ เปน ๔ รูปแบบ คือ ๑) การเรียนการสอนผานทีวี
(ON-AIR) ไดแก ระบบดาวเทียมจานทึบ ชอง ๑๘๖-๒๐๐ ระบบเคเบิลทีวี หรือระบบ IPTV ๒) การเรียน
การสอนผานอินเทอรเน็ต (ONLINE) ไดแก เรียนผานระบบ Video Conference เรียนผานระบบอินเทอรเน็ต
ของโรงเรียน หรือเรียนผานระบบอื่นตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเตรียมให ๓) การเรียนการสอนผาน
Application (ON-DEMAND) ไดแก เว็บไซต DLTV (www.dltv.ac.th) Youtube หรือ Application DLTV

๑๕
บน Smart Phone/Tablet ๔) การเรี ย นการสอนแบบ ON-HAND สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม มี ค วามพร อ ม
ด า นอุ ป กรณ ก ารรั บ ชม โดยการนํ า หนั ง สื อ แบบฝ ก หั ด ใบงาน ไปเรี ย นรู ที่ บ า นภายใต ค วามช ว ยเหลื อ
ของผูปกครอง สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ เรียนผานทางระบบ Video Conference หรือระบบ
บริ ห ารจั ดการเรี ย นการสอน (LMS) ของโรงเรี ย น หรื อระบบที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได เ ตรี ย มไว
สวนสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาที่ มีพื้น ที่อยูน อกเหนือจากพื้น ที่ควบคุมสูงสุด ใหดําเนินการจัดการเรี ย น
การสอนตามปกติ (ON-SITE) โดยยึดคําสั่งจากศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัด (ศบค.จังหวัด) เปนหลัก และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ควบคุม กํากับ
ติดตาม และใหความสะดวกแกสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาไดว างแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนและการวัด
ประเมินผล ดังนี้ ๑) กรณีไมปดสถานศึกษา ใหจัดการศึกษาแบบปกติ (ON-SITE) โดยมีระยะหางที่เหมาะสม
และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาด ไดแก การคัดกรอง สวมหนากาก ลางมือ เวนระยะหาง
และทําความสะอาด หรือจัดการศึกษาแบบผสมผสาน (ON-SITE + ONLINE) แบงเปน 2 กลุม เชน สลับวันมาเรียน
สลับชวงเวลา ๒) กรณีปดสถานศึกษา ใหจัดการศึกษาแบบ ONLINE โดยสอนในสวนทฤษฎี และใชสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน E-Book, E-Learning กรณีไมสามารถสอนแบบ ONLINE ได ใหใชใบสั่งงาน หรือ
มอบหมายงานโดยไมตองเข าชั้นเรียน และใหมีการตรวจสอบและประเมิน ความกาวหนาตามตารางเรี ย น
การสงผลงานและรายงานการเขาเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ๓) การฝกประสบการณหรือทวิภาคี ในกรณีอยู
ระหวางดําเนินการ : ใหปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกําหนดและตองไดรับการยินยอมจากนักศึกษาและ
ผูปกครอง โดยสถานศึกษาตองติดตามอยางใกลชิด ในกรณียังไมดําเนินการ : ใหชะลอการสงนักเรียน นักศึกษา
เขาฝกประสบการณไว กอน และ ๔) การวัดและประเมินผล ใหมีการวัดและประเมิน ทัน ทีหลังทําการสอน
การสอบปลายภาค/ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ในกรณีที่สถานการณยังไมคลี่คลาย : ภาคทฤษฎี ใชการสอบ
ONLINE สวนภาคปฏิบัติ ใหประสาน ศบค.จังหวัดเพื่อจัดสอบ และยกเลิกการสอบ V-NET ในปการศึกษา ๒๕๖๓
กับนักเรียนนักศึกษาทุกคน หากนักเรียนนักศึกษาตองการสอบใหติดตอสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) (สทศ.) โดยตรง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอตอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบ
แนวทางการจัด การศึก ษาในชว งการแพรร ะบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมไดใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยกเลิ ก การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน O-NET
ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๖ และระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ ๖ แตอยางไรก็ตามยังคงตองมีการทดสอบ
ทางการศึกษา โดยอาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหสามารถวัดความรูความสามารถของเด็กในระดับชาติได
๒. การประชุมเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นวา หากไมมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติโรงเรียนเปนระยะเวลานาน
อาจทําใหเกิดปญหาอื่นตามมา และมีความมั่นใจวาประชาชนไทยมีความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) และมี วิ นั ย พอสมควร จึ ง ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอบระดับปฐมวัย ดังนั้นหากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายก็อาจเปดใหมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ แตอาจมีบางพื้นที่เทานั้นที่ยังไม
สามารถเปดใหมกี ารเรียนการสอนตามปกติ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑๖

๕.๒ ผลการศึกษาความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (ภูเก็ตโมเดล)
นายพี ร ศั กดิ์ รั ตนะ รองเลขาธิการสภาการศึ ก ษา นําเสนอให ที่ ป ระชุ มทราบว า สํานัก งาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให ดํ า เนิ น การศึ ก ษา
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและความคาดหวังทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดคัดเลือกโรงเรียนบานปาคลอก อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต เปนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และมีโรงเรียนในเครือขาย ๔ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานบางโรง
โรงเรียนบานอาวปอ โรงเรียนบานพารา และโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบํารุง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ลงพื้นที่เก็บขอมูลเชิงลึกในระหวางวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมถึงวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแผนสําคัญ
ในดานตาง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต เชน แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลปาคลอก เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และทิศทาง
การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต กลุมเปาหมายผูใหขอมูล ๑๑ กลุม ไดแก ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต
จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายกเทศมนตรี ตําบลป า คลอก ผู อํา นวยการโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผูป กครอง และนักเรียน
ซึ่งจังหวัดภูเก็ตไดกําหนดวิสัยทัศน คือ “ศูนยกลางการทองเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมการบริการในระดับ
มาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเปาประสงคที่สําคัญคือ เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อตอการลงทุน รวมทั้งเปนศูนยกลางการศึกษา การแพทย และการประชุมที่มี
มาตรฐานระดับสากล ปจจุบันภูเก็ตมีจํานวนประชากร จํานวน ๔๐๒,๐๑๗ คน เปนเพศชาย ๑๐๙,๒๑๙ คน
เพศหญิง ๒๑๑,๗๙๘ คน โดยมีผูมีงานทํา จํานวน ๓๑๘,๙๐๔ คน เปนแรงงานในภาคเกษตร ๑๑,๕๐๗ คน
(รอยละ ๓.๔๗) นอกภาคเกษตร ๓๐๗,๘๔๘ คน (รอยละ ๙๖.๕๓) โดยแรงงานนอกภาคเกษตรสวนใหญอยูใน
กลุมอุสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร ประมาณ ๙๐,๐๐๐ คน การขายสงขายปลีก ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน
การขนสงและสถานที่เก็บสินคาและคมนาคม ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน การกอสราง ประมาณ ๑๖,๐๐๐ คน
ขอมูลการประกอบอาชี พของประชากรตําบลป าคลอก พบวา มีอาชีพรับจางทั่วไป ประมาณ ๔,๕๐๐ คน
รองลงมาประกอบอาชีพคาขายและพนักงานบริษัท ทําสวน และทําประมง ขอมูลจํานวนนักเรียนในกลุ มที่
ศึกษาทั้ง ๕ โรงเรียน มีนักเรียนรวมกันทั้งสิ้น จํานวน ๑,๐๔๙ คน แบงเปนระดับอนุบาล จํานวน ๑๒๖ คน
ป.๑ จํานวน ๑๘๒ คน ป.๒ จํานวน ๑๖๗ คน ป.๓ จํานวน ๑๕๙ คน ป.๔ จํานวน ๑๓๕ คน ป.๕ จํานวน ๑๕๒ คน
และ ป.๖ จํานวน ๑๒๘ คน จากขอมูลจํานวนครู พบวา โรงเรียนบานปาคลอก ขาดครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร
ศิ ล ปศึ กษา และคอมพิ ว เตอร โรงเรี ย นบานบางโรง ขาดครูผูส อนวิช าคณิตศาสตร สังคมศึกษา พลศึกษา
ศิ ล ปศึ ก ษา นาฏศิ ล ป เกษตรกรรม และคอมพิ ว เตอร โรงเรี ย นบา นพารา ขาดครู ผู ส อนวิ ช าสั ง คมศึ กษา
พลศึ กษา นาฏศิ ล ป เกษตรกรรม และคอมพิว เตอร โรงเรีย นบานอาวปอ ขาดครูผูส อนวิช าวิทยาศาสตร
พลศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป เกษตรกรรม และคอมพิวเตอร โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบํารุง ขาดครูผูสอนวิชาวิชา
วิทยาศาสตร ศิลปศึกษา นาฏศิลป เกษตรกรรม ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร หากสามารถรวมโรงเรียนได
จะทําใหครูเขามาสอนในโรงเรียนเดียวกันทําใหมีครูทุกสาขาวิชา ยกเวนวิชาคอมพิวเตอร จากขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนทั้ง ๕ โรงเรียนในป พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผลการสอบ O-NET) พบวา ทั้ง ๕ โรงเรียนมี
ผลการสอบต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ และต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ตทั้ง ๕ โรงเรียน โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีความแตกตางประมาณ ๑๕ คะแนน และวิชาคณิตศาสตร มีความแตกตางประมาณ
๑๕ คะแนน เชนเดียวกัน หากพิจารณาเรื่องระยะทางและเวลาในการเดินทางมาโรงเรียน โดยใชความเร็ว

๑๗
๓๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง พบวา นักเรียนโรงเรียนบานอาวปอสวนใหญมีที่พักอยูในชุมชนทาเรืออาวปอ ระยะทาง
จากบานไปโรงเรียนของนักเรียนที่อยูไกลที่สุด ๒.๖ กิโลเมตร หางจากโรงเรียนบานปาคลอก ๘.๓ กิโลเมตร
ใช เ วลาเดิ น ทาง ๑๘ นาที นั กเรี ย นโรงเรีย นบานพาราที่มีที่พักอยูไกลโรงเรีย นที่สุดพั กอยูในชุมชนทาเรือ
บานพารา ระยะทางจากบานไปโรงเรียน ๑.๕ กิโลเมตร หางจากโรงเรียนบานปาคลอก ๗.๔ กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทาง ๑๖ นาที นักเรียนโรงเรียนบานบางโรงที่มีที่พักอยูไกลโรงเรียนที่สุ ดอยู ในชุมชนทาเรื อบานพารา
ระยะทางจากบานไปโรงเรียน ๔.๙ กิโลเมตร หางจากโรงเรียนบานปาคลอก ๗.๔ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
๑๕ นาที นักเรียนโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบํารุงที่มีที่พักอยูไกลโรงเรียนที่สุด พักอยูในชุมชนรอยตอเขตเทศบาล
ตําบลปาคลอก ระยะทางจากบานไปโรงเรียน ๒.๔ กิโลเมตร หางจากโรงเรียนบานปาคลอก ๖.๔ กิโลเมตร
ใชเวลาเดินทาง ๑๖ นาที
ความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียน ครู ผูอํานวยการโรงเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาตอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน มีดังนี้
นักเรียน : ๑) อาชีพที่นักเรียนคาดหวัง อาทิ อยากเปนครูสอนภาษาอังกฤษ อยากเปนเภสัชกร
อยากเปนชางภาพ อยากเปน Rapper เพราะชอบแร็พและมีไอดอล อยากเปนตํารวจ อยากเปนชางแตงหนา
อยากเปนนักรอง อยากเปนนักบิน อยากเปนไกด อยากเปนนักวาดภาพ อยากเปน Youtuber ๒) ความคาดหวัง
ทางการศึ กษาของนั กเรี ย นต อคุ ณครู และบุคลากรทางการศึกษา อาทิ อยากใหมีครูเ พี ย งพอและสอนตรง
สาขาวิชา อยากใหครูใชกิจกรรมควบคู กับการเรี ยนวิชาการ อยากใหครูตรวจการบ าน เพื่อเปนการกระตุ น
นักเรียนไดทบทวนความรู และความตั้งใจในการทําการบานไมเสียเปลา อยากใหครูอธิบายสิ่งที่นักเรีย นไม
เข า ใจอย า งละเอี ย ด อยากให ค รู ใ ช เ วลาสอนเต็ ม ที่ ไ ม ต อ งไปทํ า ภารกิ จ อื่ น อยากให มี ค รู ต า งชาติ ส อน
ภาษาตางประเทศ ๓) ความคาดหวังทางการศึกษาของนั กเรียนตอสถานศึกษา อาทิ อยากใหอาคารเรี ย น
มีความปลอดภัย อยากมีหองปฏิ บั ติการทางวิ ทยาศาสตรที่มีอุป กรณ พร อมใช อยากใหมีโ รงยิ มที่มีห ลั ง คา
อยากมีหองสมุด อยากมีสระวายน้ํา
ผูอํานวยการโรงเรี ยนและครู : ๑) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ อยากให มี ครู
เพี ย งพอ ครบชั้ น ครบสาขาวิ ช า อยากใหครูมี จิตวิ ญ ญาณความเป น ครู อยากใหมีบุ คลากรฝ ายสนั บ สนุ น
เชน บัญชี พัสดุ ธุรการ ๒) ดานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู อาทิ อยากใหปรับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและความถนัดของผูเรียน อยากใหมีการจัดการศึกษาที่
เนนทักษะอาชีพ ๓) ดานสถานศึกษา อาทิ อยากใหมีความพรอมดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
อยากใหมีหองคอมพิวเตอร มีอินเทอรเน็ต และหองวิทยาศาสตรที่ใชงานไดและเพียงพอตอการใชงาน อยากให
มีอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงคที่เพียงพอ มีสนามกีฬา สระวายน้ํา และสวนหยอม
ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา : ๑) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ อยากให
มีครูครบชั้น ครบสาขาวิชา มีครูตางชาติสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ๒) ดานหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู อาทิ อยากใหเนนคุณธรรม จริยธรรม อยากใหเด็กเปนคนดี ๓) ดานสถานศึกษา อาทิ อยากใหมี
หองละหมาด และหองปฏิบัติการตาง ๆ อยากใหมีงบประมาณในการซอมแซมอาคารเรียน พัฒนาอาคาร
สถานที่ใหสะอาดและปลอดภัย
ขอกังวล/ขอหวงใยของชุมชนตอแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
- โรงเรี ย นบ านป าคลอกเป น โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ โรงเรี ย นใกล เ คี ย ง ๔ แห ง มี นั ก เรี ย นและ
ผูปกครองสวนใหญเปนมุสลิม ชุมชนมีความกังวลวา วิถีอิสลามจะไมไดรับความสําคัญเทาที่ควร
- โรงเรียนเปนหัวใจของชุมชน เปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมรวมกันระหวางศาสนาไดโดย
ไมแบงแยก จะทําใหชุมชนมีความผูกพันกับโรงเรียนสูง
- เด็กตองเดินทางไกล ผูปกครองมีความเปนหวงในเรื่องการเดินทาง

๑๘
- หากควบรวมแลว โรงเรียนจะถูกนําไปใชประโยชนอะไร เหมาะสมหรือไม และนักเรียน
ทุกคนมีสิทธิ์เขาเรียนหรือไม หรือตองผานการคัดเลือก
- ความไมตอเนื่องของนโยบายในการสนับสนุนการจัดรถรับ-สงนักเรียน
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
- ควรมีการทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของชุมชนตอแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
- พัฒนาโรงเรียนบานปาคลอกเปนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
โดยยังคงใหมีโรงเรียนใกลเคียงทั้ง ๔ แหงที่มีอยูเดิมไวกอนเพื่อใหเปนทางเลือกของชุมชน
- นโยบายในการสนับสนุนการจัดรถรับ-สง ตองมีความตอเนื่องและเพียงพอตอความตองการ
ของชุมชน
- สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยใหความสําคัญทุกศาสนา เชน ศาสนา
อิสลาม ใหมกี ารละหมาด การสงเสริมการแตงกายตามหลักศาสนา อาหารฮาลาล เปนตน
- ควรสื่ อสารทํ าความเขาใจ ถึงที่มาของนโยบาย ขอดี- ขอเสีย ของการมีโ รงเรีย นคุณภาพ
ของชุมชน ตั้งแตระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู นักเรียน ชุมชน และผูเกี่ยวของทุกฝาย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอตอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบผล
การศึกษาความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนของคุณภาพชุมชน (ภูเก็ตโมเดล)
ที่ประชุมไดใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. หากมี ก ารศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต อ แนวทางการพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน
ที่นอกเหนือจากภูเก็ตโมเดล คาดวาจะไดรับทราบความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง
กรรมการสถานศึกษา ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเปนเพียงจุดเริ่มตน
ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ แตยังมีอีกหลายเรื่องที่ตองดําเนินการ เชน การพัฒนาครู การพัฒนา
หลักสูตร เปนตน
๒. ใหปรับขอมูลความเร็วที่ใชในการเดินทางของนักเรียน จากเดิม ๓๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง
เปน ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง
๓. จังหวัดภูเก็ตเปนเพียงกรณีตัวอยาง ซึ่งจะมีการดําเนินการทุกจังหวัดเพื่อเสนอตอผูบริหาร
ระดับประเทศ ทั้งนี้งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน มิไดเปนการขอรั บการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแตเปนการนํางบประมาณไปดําเนินการใหมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยเปาหมาย
ในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะดํ า เนิ น การสร า งโรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน จํ า นวน ๑๘๓ โรงเรี ย น
สรางโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในทุกจังหวัด ๗๗ จังหวัด และพัฒนาโรงเรียน Stand alone จํานวน ๑๘๓ โรงเรียน
ซึ่ ง หากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ทํ า Master Plan แล ว เสร็ จ รั ฐ บาลจะต อ งพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจว า จะมี ก าร
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้งประเทศหรือไม เพราะนอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว ยังเปน
การกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหมีเงินหมุนเวียนจากการดําเนินงานทั่วทั้งประเทศอีกดวย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๓ ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา นําเสนอใหที่ป ระชุ ม
ทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความทาทายที่มีความจําเปนตองดําเนินการโครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ๔ เรื่องหลัก ไดแก ๑) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ กษาจะต องผลิ ต และพั ฒ นากํ าลังคนใหส อดคลอ งกั บ ความต องการของการพัฒ นาประเทศใน

๑๙
๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) หรือหากมากกวานี้จะเปนบริบทความทาทายของอาชีวศึกษาที่สูงขึ้น
๒) การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนจะต อ งให มี จํ า นวนเพี ย งพอทั้ ง ในด า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ ต รงตาม
ความต อ งการของภาคประกอบการ ๓) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต อ งการยกระดั บ คุ ณ ภาพอาชี ว ศึ ก ษา
สูมาตรฐานสากล ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๙๑๓ แหง
ทั่ ว ประเทศ ซึ่ งการทํ า ให ส ถานศึ ก ษาในสั ง กัด ทั้ง หมดเข าสูม าตรฐานสากลได พร อ มกัน เปน เรื่ องยากมาก
๔) การผลิตและพัฒนากําลังคนจะตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพภายใตการบริหารงบประมาณที่ มีอยู
อยางจํากัด และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ จากความทาทายทั้งหมดประกอบกับนโยบาย
ของกระทรวงศึ กษาธิ การเรื่ องการศึ กษายกกําลังสองที่ตองการใหเกิดการเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ว และ
ตอบโจทย ก ารพั ฒ นาประเทศ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง ดํ า เนิ น การโครงการพั ฒ นา
ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ
ในการแขงขันและตอบโจทยการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (อาชีวศึกษายกกําลังสอง) เปาหมายของ
การพัฒนาคือการมีสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเปน Excellent Center ในจํานวนที่เพียงพอตอการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน และมีสถานศึกษาสวนหนึ่งที่ตอยอดเปนศูนย Human Capital Excellent Center :
HCEC ในการพั ฒ นาความเป น เลิ ศเฉพาะทางให เห็น ผลอยางชัดเจน อีกเปาหมายหนึ่งคือ ประเทศไทยมี
กําลังคนคุณภาพจากการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่จะเกิดจากศูนย HCEC ในสาขาที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทําแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา
โดยจัดกลุมสถานศึกษาออกเปน ๔ กลุม ไดแก
๑) กลุ ม ทั่ ว ไป (Standard) โดยสถานศึ ก ษาภายใต สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษาทั้ ง ๙๑๓ แห ง จะต อ งเป น สถานศึ ก ษา Standard คื อ เป น สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ จั ด
การศึกษาไดตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดสรรงบประมาณ
และทรั พยากรเพื่ อให ส ถานศึ กษากลุ มทั่ว ไปสามารถจัดการศึกษาอาชีว ศึกษาไดอยางมีคุณภาพไมต่ํากวา
มาตรฐาน
๒) กลุมเชี่ยวชาญ (Expert) เมื่อสถานศึกษาจัดการศึกษาไดไมต่ํากวามาตฐานแลว จะตอง
หาอัตลักษณของสถานศึกษาที่มีความโดดเดนในสาขาใดสาขาหนึ่ง และพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น
สถานศึ ก ษากลุ ม เชี่ ย วชาญจึ ง เป น สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี บ ริ บ ททางการศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ต อ การจั ด การ
อาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญอยางมีคุณภาพ โดยมุงเนนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่เปนความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันและมีการ
ดําเนินการที่สําคัญประการหนึ่งคือการรวมกันพัฒนาหลักสูตร และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จะจัดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหสถานศึกษากลุมเชี่ยวชาญสามารถจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ
๓) กลุมความเปนเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellence Center) เมื่อสถานศึกษามีความพรอม
และมีความโดดเดนในสาขาใดสาขาหนึ่งแลว จะพบวามีบางสถานศึกษาที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
สถานศึกษากลุมความเปนเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะจึงเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีบริบททางการศึกษาและ
บริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อตอการจัดการอาชีว ศึ กษาในสาขาวิช าที่ ตรงกับ ทิศทางการพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรม
เปาหมาย (S-Curve) อยางมีคุณภาพ โดยมุงเนนใหมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเขมขน โดยมี
การรวมกันพัฒนา ไดแก การวิเคราะหทักษะที่จําเปน การวิเคราะห Skill Gap และการวิเคราะหความตองการ
ของสถานประกอบการ เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น การพั ฒ นาครู ใ ห เ ป น ผู มี คุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรฐานขององคกรตาง ๆ การพัฒนาผูเรียนเพื่อปด Skill Gap ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาสูการทํางาน

๒๐
ได ทัน ที ภ ายหลั งสํ า เร็ จ การศึ กษา การรว มกัน พัฒ นาวัส ดุ อุ ป กรณ ตา ง ๆ และเมื่อเด็ก มี ศัก ยภาพตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการแลว ผูเรียนทุกคนที่สําเร็จการศึกษาจะตองมีงานทําทุกคน นอกจากนั้น
หากผูเรียนเรียนในสาขาที่มีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจะไดรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากหนวยงานตาง ๆ
๔) กลุ มศู น ย พัฒ นาศั กยภาพบุค คลเพื่ อความเปน เลิ ศ การอาชีว ศึก ษา (Human Capital
Excellence Center : HCEC) เมื่อ Excellence Center มีความพรอมและมีบริบทเชิงพื้นที่ในการยกระดับให
มีความเปนเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะยกระดับเพื่อพัฒนาใหเปน
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศการอาชีวศึกษา HCEC โดยจะมีการพัฒนาไปสูการเปนศูนยพัฒนา
กําลังคนของอาชีวศึกษาทั้งการ Up-Skill หรือ Re-Skill นอกจากนั้นยังเปนศูนยฝกอบรมครูอาชีวศึกษาในสาขา
ตาง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เปนศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของหนวยงานตาง ๆ เชน สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน การจัดการเรียนการสอนจะมุงเนนความเปนเลิศและเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางทั้ งวิ ทยาลัย ในสาขาวิชาเฉพาะตาม Value Chain ของกลุมอาชีพอุตสาหกรรมที่ส อดคล อ งกับ
ทิศทางการพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (S-Curve) หรือมากกวา
กระทรวงศึ กษาธิ การเรงรัดใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาดํา เนิน การจั ด ทํ า
แนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาทั้ง ๔ กลุม ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ อยางไรก็ตามสถานศึกษาที่อยูในแตละกลุมไมใช
การแบงระดับของสถานศึกษา แตเปนการจัดกลุมตามบทบาทภารกิจที่แตกตางกัน งบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดสรรใหในแตละกลุมจะมีความแตกตางกัน ซึ่งหาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินการไดตามเปาหมายจะเปนการตอบโจทยความทาทายในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ และยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยไปสูสากลไดภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ หรืออีกนัยหนึ่งคือการใชงบประมาณที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อไดรายชื่อสถานศึกษาตามกลุมทั้ง ๔ กลุมแลว สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๔ และตอเนื่องในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนพัฒนาการศึ กษา
ของสถาบันอาชีวศึกษาภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๔ ความเคลื่อนไหวการดําเนินงานกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
นายกวิน เสือสกุล ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา นําเสนอใหที่ประชุมทราบวา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และ
การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียนมาอยางตอเนื่อง ภายใตการกํากับติดตามของคณะกรรมการกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมีคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติ จํานวน ๔ คณะ และคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการฯ ๑๐ คณะ
และมีความกาวหนาการดําเนินงานดังนี้
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๑) คณะอนุกรรมการคณะที่ ๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ
นายอรรถการ ตฤษณารังสี เปนประธานคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ จะดําเนินการพิจารณาทบทวน
แกไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ ที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ และประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะอนุกรรมการคณะที่ ๒
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบการเที ย บโอนผลการเรี ย นรู แ ละประสบการณ ต ามกรอบคุ ณ วุ ฒิ แห งชาติ
ดร.ศิ ริ พ รรณ ชุ ม นุ ม เป น ประธาน คณะอนุ ก รรมการฯ มี ห น า ที่ พิ จ ารณาเรื่ อ งการเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ

๒๑
ทางการศึกษาและสมรรถนะในแตละระดับอาชีพ วาแตละอาชีพจะเทียบเคียงกันอยางไรใหเห็นเปนรูปธรรม
มากขึ้น คณะอนุกรรมการคณะที่ ๓ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือขายฐานขอมูล รองศาสตราจารยยงยุทธ
แฉลมวงศ เปนประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีหนาที่ดูฐานขอมูลรายบุคคล/การเทียบโอนรายบุคคล มีขอมูลใด
ที่จะตองนํามาใชประกอบซึ่งจะตองมีระบบฐานขอมูลที่ชัดเจน คณะอนุกรรมการคณะที่ ๔ คณะอนุกรรมการ
บริหารและกํากับติดตามการพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่เปนความจําเปนเรงดวน นายถาวร ชลัษเฐียร
เปนประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีหนาที่บริหารและกํากับติดตามการพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่เปน
ความจํ า เป น เร ง ด ว น 7 สาขาอาชี พ และการติ ด ตามแผนแม บ ทการพั ฒ นากํ า ลั ง คนด านช า งอากาศยาน
พ.ศ. 2561 – 2567 ซึ่งจากการติดตามการดําเนินงานพบวามีความกาวหนาในการดําเนินงานพอสมควร
๒) คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขา
อาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2563 เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาความรวมมือกับกลุมอุตสาหกรรม/กลุมอาชีพ อันจะนําไปสู
การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ
๓) การเชื่ อ มโยงกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ (NQF) กั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ อ า งอิ ง อาเซี ย น (AQRF)
ซึ่ ง สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเป น หน ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ และ
การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒแิ หงชาติกับกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน โดยประเทศไทยเปนหนึ่งใน ๔ ประเทศนํารอง
(มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย) ที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีแผนจะดําเนินการจับคูความรวมมือในการเทียบเคียง
คุณวุฒิกับประเทศสมาชิกอาเซีย นที่ผ านการรั บรองแลว (๓ ประเทศ) ในรูปแบบทวิภาคีห รื อพหุภ าคี ในป
พ.ศ. 2565 ในการนําสาขาอาชีพมาจับคู อาทิ อาหารและเกษตร และนอกจากการดําเนินงานเรื่องกรอบ
คุณวุฒิอางอิงอาเซียนที่ประเทศในอาเซียนตองจับคูดําเนินการรวมกันแลว จะตองพิจารณาภาพรวมแผนการ
ศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียนที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ มีทิศทาง
ของแผนการศึกษาอยางไร ซึ่งจะทําใหกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียนสอดรับแผนการศึกษาของประเทศในกลุม
อาเซียนและมีทิศทางการดําเนินงานเดียวกัน
ที่ประชุมไดใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
การเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) กับกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) อาจมีสิ่งที่
เปนปญหาอุปสรรคสําหรับคนไทย คือเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ ถึงแมจะมีคุณวุฒิแลวแตไมสามารถปฏิบัติงาน
ณ ตางประเทศได เนื่องจากไมสามารถพูดภาษาอังกฤษได สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ คนตางประเทศมาทํางาน
ในประทศไทยได แตคนไทยไมสามารถไปทํางานตางประเทศได ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาภาษาอังกฤษควบคู
กันไปกับคุณวุฒิตาง ๆ โดยจัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทางนั้น ๆ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๕ ความเคลื่อนไหวการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ ผูอํานวยการสํานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นําเสนอใหที่ประชุม
ทราบวา ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดมีการประชุม ๓ ครั้ง มติการประชุม
ที ่สํ า คัญ คือ รับ ทราบการปรับ แก (รา ง) แผนพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และใหนํ าเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนการเสนอแผนระดับที่ ๓ และใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ
จํานวน ๖ คณะ และใหจัดทําคําสั่งเสนอตอประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพิจารณาลงนาม
แตงตั้ง โดยมีความกาวหนาการดําเนินงานทั้ง ๒ เรื่องดังนี้

๒๒
๑) (ราง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ ไดเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการ ๒ คณะ ได แก คณะอนุกรรมการดานการพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย โดยมี
คุ ณหญิ งกษมา วรวรรณ ณ อยุ ธ ยา เป น ประธาน และคณะกรรมการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ โดยมี ดร.สนิท อักษรแกว เปนประธาน ซึ่งที่ประชุมทั้งสองคณะใหความเห็นชอบในหลักการแลว
และมีประเด็นให พิจารณาเพิ่ มเติมเล็ กน อย เชน การกําหนดวิสัยทัศนและเป าประสงค กรณีเด็ กไรสั ญชาติ
การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการดูแลปกปองเด็กปฐมวัย เปนตน
๒) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๖ คณะ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยคณะที่ ๑ คณะอนุกรรมการ
บู ร ณาการการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย มี องคป ระกอบจํา นวน ๒๙ คน เลขาธิการสภาการศึ ก ษาเปน ประธาน
อนุ ก รรมการ คณะที่ ๒ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศและฐานข อ มู ล ด า นเด็ ก ปฐมวั ย
มีองคประกอบจํานวน ๒๔ คน รองศาสตราจารยธีรณี อจลากุล ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการวิเคราะหและ
บริ ห ารข อ มู ล ขนาดใหญ ภ าครั ฐ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล เป น ประธานอนุ ก รรมการ คณะที่ ๓
คณะอนุ ก รรมการวิ จั ยพั ฒนาและจั ด การความรู ด านการพั ฒนาเด็ กปฐมวั ย องค ประกอบจํ านวน ๒๓ คน
รองศาสตราจารยจิณณวัตร ปะโคทัง เปนประธานอนุกรรมการ คณะที่ ๔ คณะอนุกรรมการกฎหมายและการ
คุมครองสิทธิ มีองคประกอบจํานวน ๑๙ คน รองศาสตราจารยดารณี อุทัยรัตนกิจ เปนประธานอนุกรรมการ
คณะที่ ๕ คณะอนุกรรมการดานสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีองคประกอบจํานวน ๒๒ คน อาจารยสุภาวดี
หาญเมธี เปนประธานอนุกรรมการ และคณะที่ ๖ คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ
และดอยโอกาส มีองคประกอบจํานวน ๒๔ คน รองศาสตราจารยอุษณีย อนุรุทธวงศ เปนประธานอนุกรรมการ ทั้งนี้
ฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดประสานแจงอนุกรรมการทุกทานไดรับทราบ
คํ า สั่ ง พร อมทั้ งประสานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วของใหเสนอชื่อผูที่ทําหนาที่เปน ผูแทนหนว ยงานแล ว และหาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายลง จะเรงจัดประชุม
คณะอนุกรรมการแตละคณะตอไป
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอตอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบ
ความเคลื่อนไหวการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มติ
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วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมสภาการศึกษาครั้งตอไป
ฝ า ยเลขานุ การเสนอให มีการประชุมสภาการศึ กษาครั้งต อ ไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวัน ศุกร ที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ป สกศ. สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
มติ
ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาการศึกษาครั้งตอไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันศุกรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา

๑๗.๐๐ น.

นางอําภา พรหมวาทย
นางปทมา คําภาศรี
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ

๒๓
ผูจดรายงานการประชุม
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

