๔
รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผูมาประชุม
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานการประชุม
(รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แทน)
กรรมการโดยตําแหนง
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายสุภัทร จําปาทอง)
กรรมการ
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(นายสุเทพ แกงสันเทียะ)
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายกวินทรเกียรติ นนทพละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แทน)
๕. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน)
๗. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ
(นายกันตพงศ รังษีสวาง ผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง ของมนุษย แทน)
๘. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผูตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๙. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นางนภสร ทุงสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา แทน)
๑๑. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
(นางสาวกานดา ชูเชิด ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสังคม แทน)
กรรมการที่เปนพระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ
๑๒. สมเด็จพระมหาวีรวงศ
กรรมการ
๑๓. พระเทพเวที
กรรมการ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน
๑๔. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
กรรมการ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๕
๑๕. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรวิชาชีพ
๑๖. นายวรชาติ เฉิดชมจันทร
กรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
๑๗. รองศาสตราจารยวินัย ดะหลัน
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาอี่น
๑๘. บาทหลวงเดชา อาภรณรัตน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๙. นายกิติ มาดิลกโกวิท
๒๐. นายกิตติรัตน มังคละคีรี
๒๑. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ
๒๒. นางจรวยพร ธรณินทร
๒๓. รองศาสตราจารยจุลนี เทียนไทย
๒๔. ศาสตราจารยกิตติคุณชนิตา รักษพลเมือง
๒๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณชุติมา สัจจานันท
๒๖. ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน
๒๗. นายธาดา เศวตศิลา
๒๘. นายนนทวัฒน สุขผล
๒๙. นายนิติ นาชิต
๓๐. นายบดินทร อูนากูล
๓๑. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
๓๒. นางปทมา วีระวานิช
๓๓. พลเอก พหล สงาเนตร
๓๔. นายสุกิจ อุทินทุ
๓๕. ศาสตราจารยสุพจน หารหนองบัว
๓๖. รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําลี
๓๗. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๓๘. รองศาสตราจารยพิเศษอํานาจ บัวศิริ
๓๙. ศาสตราจารยอํานาจ วงศบัณฑิต
๔๐. เลขาธิการสภาการศึกษา (นายอํานาจ วิชยานุวัติ)
ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
๒. นายพีรศักดิ์ รัตนะ
๓. นายสวัสดิ์ ภูทอง
๔. นายคมกฤช จันทรขจร
๕. นางศิริพร ศริพันธุ
๖. นางพิจารณา ศิริชานนท

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

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา
ผูชวยเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา

๖
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
นายสําเนา เนื้อทอง
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู
นางอําภา พรหมวาทย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
นายสมพงษ ผุยสาธรรม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศกุล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ
นางนันทิชา ไวยนพ
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร
นางสาววิชชุลาวัณย พิทักษผล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นางสาวกาญจนา หงษรัตน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นายวีรพงษ อูเจริญ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นางสาวอุไรวรรณ พันธุสุจริต
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นายธีระพจน คํารณฤทธิศร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นายอิทธิกร เถกิงมหาโชค
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

เมื่ อกรรมการเข าร วมการประชุ มครบองคประชุมแลว ประธานการประชุม (คุ ณหญิงกั ลยา
โสภณพนิช) กลาวเปดการประชุม และกลาวขอบคุณกรรมการสภาการศึกษาที่เ ขารวมการประชุมผา นสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบในวันนี้
กอนเริ่มการประชุม นางปทมา คําภาศรี เจาหนาที่กลุมเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา
สํานักอํานวยการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมวันนี้เปนการประชุม
สภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรับอนุมัติใหจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เต็ มรู ปแบบ (ปฏิ บั ติ ต ามพระราชกํ า หนดว า ด ว ยการประชุ ม ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวั น ที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) และขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๒๘) ลงวั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข อ ๙ กํ า หนดให
การปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ที่ตั้งอยูใน
เขตพื้ น ที่ ควบคุ มสู งสุ ดและเข มงวด สั่ งการใหเจาหนาที่และบุคลากรในความรับ ผิดชอบดําเนิน มาตรการ
ปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้งขั้ นสู งสุดเต็ มจํานวน และมุงเนน การปฏิบัติงาน หรือจัดกิจ กรรมโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหมากที่สุด เพื่อลดจํานวนและจํากัดการเคลื่อนยายเดินทางของบุคคล รวมทั้งใหงดการจัด
กิจกรรมที่สงผลใหเกิดการรวมกลุมหรือเคลื่อนที่ของคนจํานวนมาก เชน การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ
หรือจัดฝกอบรม ทั้งนี้ ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่ตั้งไดเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น ในการนี้ฝายเลขานุการไดแจง Link เพื่อเขาสูระบบการประชุม และ
QR-Code เอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการทุกทานกอนหนานี้แลว
ในวันนี้ มีกรรมการสภาการศึกษาเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน ๔๐ คน และ
ขออนุญาตใหกรรมการที่เขารวมการประชุมรายงานตัวตามลําดับดังนี้ ๑) สมเด็จพระมหาวีรวงศ ๒) พระเทพเวที
๓) นายกิตติรัตน มังคละคีรี 4) นายกิติ มาดิลกโกวิท ๕) นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ ๖) นางจรวยพร ธรณินทร
๗) รองศาสตราจารยจุลนี เทียนไทย ๘) ศาสตราจารยกติ ติคุณชนิตา รักษพลเมือง ๙) ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ชุติมา สัจจานันท 10) ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน 11) บาทหลวงเดชา อาภรณรัตน 12) นายธาดา

๗
เศวตศิ ล า 13) นายนนทวั ฒ น สุ ขผล 14) นายนิติ นาชิต 15) นายบดิน ทร อูน ากูล 16) นายบัณฑูร
เศรษฐศิโรตม 17) นางปทมา วีระวานิช 18) พลเอกพหล สงาเนตร 19) นายวรชาติ เฉิดชมจันทร
20) รองศาสตราจารย วิ นั ย ดะห ลั น 21) นางสาวสมใจ สุ ว รรณศุ ภ พนา 22) นายสุ กิ จ อุ ทิ น ทุ
23) ศาสตราจารยสุพจน หารหนองบัว 24) รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําลี 25) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
26) นายอรรถการ ตฤษณารังสี 27) รองศาสตราจารยพิเศษอํานาจ บัวศิริ 28) ศาสตราจารยอาํ นาจ วงศบัณฑิต
29) นายสุภัทร จําปาทอง 30) นายสุเทพ แกงสันเทียะ 31) นายกวินทรเกียรติ นนทพละ 32) นายนิรัตน
พงษ สิ ทธิ ถาวร 33) นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ 34) นางคนึ งนิ จ คชศิ ลา 35) นายกั นตพงศ รั งษี สวาง
36) นางนภสร ทุงสุกใส 37) นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 38) นางสาวกานดา ชูเชิด และ 39) นายอํานาจ
วิชยานุวัติ
ทั้ ง นี้ ฝ า ยเลขานุ ก ารได แ จ ง ให ผู เ ข า ร ว มการประชุ ม ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด รั บ ทราบ
ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมออนไลนแลว
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี-

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นางปทมา คําภาศรี เจาหนาที่กลุมเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา สํานักอํานวยการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่
9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกําแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ป สกศ. สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา จํานวน ๒๖ หนา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหนาที่ 5 ถึงหนาที่ 30)
และแจ ง เวี ย นให ค ณะกรรมการสภาการศึ ก ษาพิ จ ารณาและรั บ รองรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทร ที่
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกรรมการไดขอปรับแกไขในวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ แนวทางการ
รั บ รองวิ ท ยฐานะให กั บ การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกบาลี ส นามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง
และฝายเลขานุการไดปรับแกไขเนื้อหาใหมีความกระชับ มากยิ่งขึ้น เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุ มในระเบี ยบวาระที่ ๒ จึ งขอนํ าเสนอต อที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณารั บรองรายงาน
การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 โดยไมแกไข
วาระที่ 3
วาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
-ไมมี-

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ความกาวหนาและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทย
ในระดับนานาชาติ ผานตัวชี้วัด IMD ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔
นางสาวอุไรวรรณ พันธุสุจริต นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักประเมินผลการจัด
การศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอความกาวหนาและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ

๘
ทางการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผานตัวชี้วัด IMD ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีสาระสําคัญ
ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหนวยงานเชิงนโยบายดานการศึกษาไดตระหนัก
ถึ งความสํ าคั ญในการพั ฒ นาศั กยภาพของคนไทยให มี ขีด ความสามารถเพื่ อ ให ส อดคล องและเป น ไปตาม
เป าหมายของตั วชี้ วัดภายใตยุ ทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนไทย
มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีการดําเนินงานดังนี้ ๑) ใชดัชนีของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) เปนกรอบหลักในการวิเคราะห
๒) วิเคราะหตัวชี้วัดดานการศึกษา เปรียบเทียบสมรรถนะความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศ
ต าง ๆ ทั่ ว โลก ตามการเปลี่ย นแปลงตามระยะเวลา (Time Series) ๓) จั ด ประชุมปรึก ษาหารื อผู บ ริ ห าร
หนวยงาน เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถในการแขงขันดาน
การศึกษาของประเทศไทย และ ๔) การวิเคราะหในครั้งนี้เปนเพียงการวิเคราะหโดยอาศัยขอมูลของประเทศ
ไทยเทานั้น และสํานักงานฯ จะดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบกับประเทศที่ไดรับการจัดอันดับเมื่อไดรับ
ขอมูลครบถวนในลําดับตอไป
การจัดอันดั บในป พ.ศ. ๒๕๖๔ พบวา ในภาพรวมประเทศไทยอยู อันดั บที่ ๒๘ จาก ๖๔
ประเทศซึ่งมีอันดับดีขึ้น ๑ อันดับ (อันดับที่ ๒๙ ในป ๒๕๖๓) ทั้งนี้ไดมีการพิจารณาปจจัยหลักจํานวน ๔ ปจจัย
ดังนี้ ปจจัยหลักที่ ๑ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ปจจัยหลักที่ ๒ ประสิทธิภาพภาครัฐ ปจจัยหลักที่ ๓ ประสิทธิภาพ
ภาคธุรกิจ และปจจัยหลักที่ ๔ โครงสรางพื้นฐาน โดยที่การศึกษาเปนปจจัยยอยภายใตปจจัยหลักที่ ๔ โครงสราง
พื้นฐาน ซึ่งผลการจัดอันดับในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา พบวาภาพรวมประเทศไทยอยูในอันดับประมาณ ๒๕ - ๓๐ และ
ดานการศึกษาอยูในอันดับที่ ๕๑ - ๕๖
ตั วชี้ วั ดด านการศึ กษา จํ านวน ๑๙ ตั วชี้ วั ด แบ งเป น ๑) ตั วชี้ วั ดที่ นํ ามาจั ดอั นดั บ จํ านวน
๑๖ ตัวชี้วัด ไดแก ๑.๑) ตัวชี้วัดที่ไดจากขอมูลสถิติ/ ข อมูล ทุ ติยภู มิ (Hard data/Secondary data) จํานวน
๑๒ ตัวชี้วัด และ ๑.๒) ตัวชี้วัดที่ไดจากจากการสํารวจ (Survey data) จํานวน ๔ ตัวชี้วัด และ ๒) ตัวชี้วัดที่เปน
ขอมูลพื้นฐานและไมไดนํามาจัดอันดับ จํานวน ๓ ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ ภาพรวมตัวชี้วัดดานการศึกษาป ๒๕๖๔ ซึ่งประเทศไทยอยูในอันดับที่ ๕๖ นั้น มีตัวชี้วัด
ที่มีอันดับดีขึ้น ๖ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีอันดับ เท าเดิ ม ๔ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีอันดั บลดลง ๙ ตัวชี้วัด ทั้งนี้
ประเทศไทยสามารถพัฒนา ๑ ตัวชี้วัดใหมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของ IMD ไดแก อัตราสวนนักเรียนตอครู ๑ คน
ที่สอนระดับประถมศึกษา
อย า งไรก็ ต าม IMD ได วิ เ คราะห จุ ด อ อ น/จุ ด แข็ ง พบว า ตั ว ชี้ วั ด ด า นการศึ ก ษา จํ า นวน
๒ ตัวชี้วัด มีจุดแข็งหรือมีการพัฒนามากที่สุด ไดแก ๑) ดัชนีมหาวิทยาลัย และ ๒) อัตราสวนนักเรียนต อครู
๑ คนที่สอนระดั บประถมศึ กษา ซึ่งมีอันดับดีขึ้น ๑ และ ๖ อันดับตามลําดั บ และมีจุดออนในด านการศึ ก ษา
จํานวน ๓ ตัวชี้วัด ไดแก ๑) อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒) อัตราสวนนักเรียนตอครู ๑ คนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษา และ ๓) งบประมาณดานการศึกษาตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งมีอันดับ
ลดลง ๔ ๓ และ ๑ อันดับตามลําดับ
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาไดจัดลําดับ ตัวชี้วัดทั้ง ๑๖ ตัวชี้วัดโดยเรียงลําดั บ ตาม
ตัวชี้วัดที่มีอันดับต่ําที่สุดถึงตัวชี้วัดที่มีอันดับดีที่สุด เพื่อเรงใหความสําคัญในการเพิ่มอันดับความสามารถในการ
แขงขัน ดังนี้ ๑) ตัวชี้วัดที่มีอันดับต่ํา ไดแก D1 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา D2 อัตราสวนนักเรียน
ตอครู ๑ คนที่สอนระดับมัธยมศึกษา D3 งบประมาณดานการศึกษาตอ GDP D4 งบประมาณดานการศึกษาตอ
นักเรียนทุกระดับการศึกษา และ D5 อัตราการไมรูหนังสือของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ๒) ตัวชี้วัดที่มีอันดับ
ปานกลาง ไดแก D6 ผลการทดสอบ PISA D7 รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

๙
และการอ า น ที่ ไม อยู ในระดั บ ต่ํ า D8 จํ านวนนักศึกษาตางชาติที่เขาเรีย นระดับ อุดมศึกษา ในประเทศตอ
ประชากร ๑,๐๐๐ คน D9 ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา D10 ดัชนีมหาวิทยาลัย และ D11 รอยละของผูหญิง
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ ๓) ตัวชี้วัดที่มีอันดับดี ไดแก S1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะภาษาที่
ตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการ S2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาที่ ตอบสนองต อความสามารถในการแข งขัน ทางเศรษฐกิ จ S3 ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ การ
บริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการของภาคธุรกิจ S4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการตอบสนอง
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของการอุดมศึกษา และ D12 อัตราสวนนักเรียนตอครู ๑ คนที่สอน
ระดับประถมศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนําเสนอแนวทางการยกระดับสมรรถนะทางการศึกษา
ดวยการพัฒนาอันดับตัวชี้วัดทางการศึกษาในระดับนานาชาติ (IMD) ในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่มีอันดับต่ํา ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ D1 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
มีขอเสนอ คือ ๑) จัดทําขอมูลรายบุคคล เพื่อดูแลการเขาถึงการศึกษาของนักเรียนอยางทั่วถึง และสามารถ
ติดตามนักเรียนไดในทุกพื้นที่ เพื่อเก็บตกนักเรียนที่ตกหลน ๒) ปรับหลักเกณฑการรับนักเรียนเขาเรียนของ
สํานักงาน กศน. เพื่อใหเด็กที่ไมสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไดเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา
ไดทันทีโดยมีสํานักงาน กศน. เปนผูดูแล ๓) สงเสริมศักยภาพของศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.)
และ ๔) จัดการศึกษาเชิงรุกใหครอบคลุมกลุมประชากรทุกกลุมเปาหมาย ตัวชี้วัดที่ D2 อัตราสวนนักเรียนตอครู ๑
คนที่สอนระดับมัธยมศึกษา มีขอเสนอ คือ ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงจํานวนครูที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา
ที่ มีคุณภาพอย า งแท จ ริ ง ๒) ควรจั ดทํ า ขอมูลรายบุคคลครูเพื่อการวางแผนพัฒนา และการบริห ารจัดการ
อัตรากําลังครูที่เหมาะสมตามขนาดโรงเรียนและบริบทพื้นที่ ในตัวชี้วัดที่ D3 งบประมาณดานการศึกษาต อ
GDP มีอันดับที่ลดลง ๑ อันดับแตมีคาคะแนนอยูในระดับเทาเดิม (รอยละ ๓) ตัวชี้วัดที่ D4 งบประมาณดาน
การศึ ก ษาต อ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี ค า อั น ดั บ ที่ เ ท า เดิ ม ซึ่ ง เป น ด า นงบประมาณมี อั น ดั บ ที่ ล ดลง
๑ อันดับ แตมีคาคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้น กลาวคือ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยไดอันดับที่ ๕๖
แตงบประมาณดานการศึกษาตอนักเรียนทุกระดับการศึกษา เพิ่มขึ้นจาก ๙๓๐ USD เปน ๙๘๖ USD และใน
ตัวชี้วัดที่ D5 อัตราการไมรูหนังสือของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้น แตยังเปนตัวชี้วัดที่มีอันดับต่ํา
- ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี อั น ดั บ ปานกลาง ประกอบด ว ย ตั ว ชี้ วั ด ที่ D6 ผลการทดสอบ PISA และ
ตัวชี้วัดที่ D7 รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอานที่ไมอยูในระดับต่ํา
ซึ่งเปนผลคะแนน PISA ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ อยูในระดับที่เทาเดิม โดยมีขอเสนอ คือ ๑) พัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนการสอนของครูใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห แกไขปญหา และสามารถนําประสบการณความรูไปใช
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ได เช น การสอนแบบ Coding, Active Learning, Project based Learning, Problem
based Learning ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รองรับการทดสอบ PISA ๒) ปรับปรุงหลักสูตรและ
การวัดผลผูเรียนโดยเปนหลักสูตรที่เนนการสรางทักษะและสมรรถนะใหเด็กสามารถประยุกตความรูไปใชใน
ชีวิตได และ ๓) สงเสริมระบบการสอบ PISA - Like ที่พัฒนาโดย สสวท. สูสถานศึกษาเปนวงกวาง เพื่อใหครู
และนักเรียนมีความคุนเคยกับการทําขอสอบ PISA ตัวชี้วัดที่ D8 – D11 เปนตัวชี้วัดในระดับอุดมศึกษา ไดแก
ตัวชี้วัดที่ D8 จํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขาเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศตอประชากร ๑,๐๐๐ คน มีอันดับ
ลดลง ๑ อันดับ ตัวชี้วัดที่ D9 ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา ซึ่งตัวชี้วัดนี้ IMD ไดพิจารณาจากจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีอายุ ๒๕ - ๓๔ ป พบวามีอันดับลดลง ๑ อันดับ ตัวชี้วัดที่ D10 ดัชนีมหาวิทยาลัยมีอันดับดีขึ้น
๑ อันดับ และ ตัวชี้วัดที่ D11 รอยละของผูหญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อยูในอันดับเทาเดิม

๑๐
- ตั ว ชี้ วั ดที่ มีอัน ดั บ ดี ประกอบดว ย ตัว ชี้วัดที่ S1 ความคิดเห็น เกี่ย วกับ ทักษะภาษาที่
ตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการ ตัวชี้วัดที่ S2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาที่ตอบสนองตอความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดที่ S3 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการของภาคธุรกิจ ตัวชี้วัดที่ S4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับการตอบสนองความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของการอุดมศึกษา และตัวชี้วัดที่ D12 อัตราสวน
นักเรียนตอครู ๑ คนที่สอนระดับประถมศึกษา โดยตัวชี้วัดที่ S1 – S4 เปนตัวชี้วัดในลักษณะของการสํารวจ
ความคิดเห็น ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ประเทศไทยสามารถทําอันดับไดคอนขางดี เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดจัดประชุมตลอดจนการดําเนินการสรางความรูความเขาใจผลงานดานการศึกษา ใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการรับรูและเขาใจถึงความตองการของสถานประกอบการ เพื่อให
ทราบถึงมุมมองของผูประกอบการสําหรับความตองการกําลังคนที่ตอบโจทยขององคกร และรวมกันพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการใชของสถานประกอบการ และตัวชี้วัดที่ D12 อัตราสวน
นักเรียนตอครู ๑ คนที่สอนระดับประถมศึกษา เปนตัวชี้วัดที่ประเทศไทยสามารถทําอันดับไดดีที่สุด
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง ๑๖ ตัวชี้วัดแลว พบวา ตัวชี้วัดที่ D1 – D4 สะทอนถึงปญหาในการ
เขาถึงการศึกษา การจัดการความเหลื่อมล้ํา งบประมาณ จํานวนครูที่เหมาะสมที่สงผลตอคุณภาพในการจัด
การศึกษาอยางแทจริง ตัวชี้วัดที่ D5 – D7 สะทอนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่
D6 – D11 จะเปนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในตัวชี้วัดนี้ IMD ไดใชดัชนีตัวชี้วัดโดยอางอิงจาก
(Times Higher Education : THE) และตัวชี้วัดที่ S1 – S4 เปนการสํารวจความคิดเห็น อยางไรก็ตามตัวชี้วัด
ในกลุ ม Hard data และ Survey data นั้ น มีสว นในการพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาอย างเป น ระบบ รวมถึ ง
ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของ
ประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผานตัวชี้วัดทางการศึกษา (IMD) ตอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรด
พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน และใหขอคิดเห็นและขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับการปรับปรุงใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ให ค วามเห็ น ชอบแนวทางการพั ฒ นากลุ ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด จ ากข อ มู ล การสํ า รวจ
โดย ๑.๑) มอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสราง
ความรูความเขาใจกับภาคเอกชนและสถานประกอบการที่เปนกลุมเปาหมายการสํารวจความคิดเห็นของ IMD
เพื่อใหทราบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย และตระหนักถึงความสําคัญของการสํารวจความคิดเห็น
และ ๑.๒) มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของสงขอมูลผลการดําเนินงานดานการศึกษาที่ประสบความสําเร็จตาม
ประเด็ น ในแบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ภาคเอกชนของ IMD ให กั บ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
เพื่อดําเนินการเผยแพรใหภาคเอกชนรับทราบ
๒. ใหความเห็นชอบแนวทางการพัฒนากลุมตัวชี้วัดที่ไดจากขอมูลสถิติ/ขอมูลทุติยภูมิ
โดย ๒.๑) มอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ประสานงานกั บ หน วยงานอื่ น ที่ เ กี่ ยวข องกับ กลุมตัวชี้วัดจากขอมูล สถิติ/ขอมูล ทุติย ภูมิ ในการจัดเก็บ และ
ตรวจทานขอมูลสถิติ/ขอมูลทุติยภูมิกอนสงให IMD ในปถัดไป และ ๒.๒) มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของสง
ข อมู ล ที่ เ กี่ ย วข องกั บ ตั ว ชี้ วั ดที่ ได จ ากข อ มูล สถิติ/ ขอ มูล ทุติย ภูมิ ใหกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึ ก ษา
ประมวลผลใหถูกตองและครบถวนเพื่อสงให IMD ตอไป
๓. มอบหมายให สํ า นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามผลการดําเนินการตามมติ
สภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทรที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการยกระดับสมรรถนะ
ทางการศึกษาของประเทศไทยในเวทีสากลดวยการพัฒนาอันดับดัชนีตัวชี้วัดทางการศึกษาในระดับนานาชาติ (IMD)

๑๑
นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นําเสนอเพิ่มเติมวา
สํ า นั กงานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได เ สนอเรื่อ งความก าวหน าและแนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะทาง
การศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผานตัวชี้วัด IMD ตอสภาการศึกษาไปแลวประมาณ ๒-๓ ครั้ง
สําหรับการประชุมครั้งนี้เปนการรายงานผล IMD ป ๒๕๖๔ ซึ่งเปนผลจากการเก็บขอมูลของป ๒๕๖๓ โดยผล
การจัดอันดับสมรรถนะความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย ในป ๒๕๖๔ พบวา ประเทศ
ไทยมีอันดับดานการศึกษาอยูในอันดับที่ ๕๖ จากทั้งหมด ๖๔ ประเทศ ซึ่งผลยังไมเปนที่นาพึงพอใจ ดังนั้น
จะตองศึกษาและทําความเขาใจวามีขอจํากัดอะไรบางหรือมีปญหาอะไรบางที่ตองเรงพัฒนา สํานักงานฯ จึง
ตองวิเคราะหรายละเอียดตัวชี้วัดดานการศึกษาทั้ง ๑๙ ตัวชี้วัด ประกอบดวย ๑) ตัวชี้วัดที่นํามาจัดอันดับ
จํ า นวน ๑๖ ตั ว ชี้ วั ด (Hard data/Secondary data จํ า นวน ๑๒ ตั ว ชี้ วั ด และ Survey data จํ า นวน
๔ ตัวชี้วัด) และ ๒) ตัวชี้วัดที่ไมไดนํามาจัดอันดับ จํานวน ๓ ตัวชี้วัด วาตัวชี้วัดใดที่เปนขอจํากัด และจะตอง
จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด โดยประสานกับสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) ซึ่งเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบ IMD ซึ่งรายละเอียดของตัวชี้วัดนั้น สํานักงานฯ จะจัดทําชุดขอมูลเพื่อสื่อสารกับภาคเอกชนให
เข า ใจคํ า ถามสํ า หรั บ Survey data รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให เ ป น ป จ จุ บั น อย า งไรก็ ต าม IMD อาจมี ก าร
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด แตสํานักงานฯ จะดําเนินการตามแนวทางดังกลาว เพื่อเตรียมพรอมแกไขปญหาตัวชี้วัดที่
เปนขอจํากัด เพื่อใหอันดับในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทยสูงขึ้นทัดเทียมกับปจจัยดานอื่น ๆ และ
ในป ๒๕๖๕ จะสะท อนสิ่ งที่ ได ดํ า เนิ น การในป ๒๕๖๔ ซึ่งคาดวาอัน ดับ ความสามารถในการแข งขั น ด า น
การศึกษาของประเทศไทยจะดี ขึ้น จึ งนําเรีย นที่ป ระชุมและขอความเห็น ชอบจากสภาการศึกษาเกี่ยวกับ
ขอเสนอทั้ง ๓ ขอ เพื่อใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
การพิจารณา
ที่ประชุมไดอภิปรายและใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ดังนี้
๑. การเก็บขอมูลตัวชี้วัดดานการศึกษาเปนการเก็บขอมูลระดับประเทศ จึงมีขอสังเกตวา
สามารถวิเคราะหขอมูลเปนรายภาคหรือรายจังหวัดไดหรือไม เพื่อใหทราบวาภาคใดหรือจังหวัดใดที่มีปญหา
มากที่สุด ซึ่งตองไดรับการแกไขโดยดวน ในประเด็นนี้ นางสาวอุไรวรรณ พันธสุจริต ไดชี้แจงวา สํานักงานฯ มี
แผนการดําเนินงานในเชิงพื้นที่ คือการวิเคราะหอัตราการเขาเรียนสุทธิในระดับพื้นที่ เพื่อใหสามารถแกปญหา
การเขาเรียนของนักเรียนไดตรงประเด็นมากที่สุด ในประเด็นนี้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม ใหความเห็นเพิ่มเติมวา หากสภาการศึกษามอบหมายใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึ กษาเปน เป นหนวยงานหลั กของกระทรวงศึกษาธิ การในการดําเนิน การเรื่อง IMD จะ
สามารถกําชับใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลตัวชี้วัดได
๒. การจัดอันดับสมรรถนะความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย ที่ IMD
จัดทําขึ้นผาน TMA นั้น มีสวนที่สามารถปรับปรุงเพื่อใหมีคะแนนเพิ่มขึ้นได สวนแรกคือการเก็บขอมูลใหถูกตอง
การเก็บขอมูลใหถูกตองจะทําใหคะแนนตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นได เชน ตัวชี้วัดงบประมาณดานการศึกษาตอนักเรียนทุก
ระดับการศึกษา หากเก็บขอมูลเฉพาะของภาครัฐจะทําใหงบประมาณดานการศึกษาไมสูงมากนัก ซึ่งในความเปนจริง
ภาคเอกชนมีการลงทุนเรื่องการศึกษาจํานวนมาก หากมีการเก็บขอมูลเรื่องงบประมาณดานการศึกษาของทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน จะทํ า ให คะแนนตั ว ชี้วัดงบประมาณดานการศึ กษาเพิ่ มขึ้น เปน ตน สว นที่ส องคือการ
ปรั บ ปรุ ง DATA ให เ ป น ป จ จุ บั น อาทิ การจั ด อั น ดั บ (Ranking) ของมหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น ต า ง ๆ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห งมีผลการจัดอั นดั บ ที่ดี แตขอมูลที่ เสนอต อ IMD อาจยังไม Update
ขอมูลใหเปนปจจุบัน ดังนั้นจึงตองมีการ Update ขอมูลเพื่อใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด สวนที่สามคือการ
ตอบแบบสอบถามที่ TMA สงไปใหผูบริหารของบริษัทชั้นนําตอบ เนื่องจากผูบริหาร/ผูประกอบการภาคเอกชน
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จะตอบตามความรู สึ ก เพราะมี ข อ มู ล ไม เ พี ย งพอ ซึ่ ง มี ผ ลต อ คะแนนการจั ด อั น ดั บ ตั ว ชี้ วั ด ด า นการศึ ก ษา
หากผูบริหาร/ผูประกอบการภาคเอกชนมีขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอจะทําใหตัวชี้วัดมีคะแนนเพิ่มขึ้น จึงตอง
หาวิธีสื่อสารสรางความเขาใจใหกับผูบริหารบริษัทชั้นนําและผูเกี่ยวของ โดยจะตองประสานงานกับ TMA
มากขึ้ น เพื่ อส งข อมู ล ที่ ถูกต องให กับผู ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องนี้ นายอํานาจ วิช ยานุวัติ เลขาธิการสภา
การศึ กษา กรรมการและเลขานุ การ ใหขอมูล เพิ่มเติมวา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรับ ความ
อนุเคราะหจาก นายสุกิจ อุทินทุ ในการใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทางการเพิ่มคะแนนตัวชี้วัดจากการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อแกปญหาการตอบแบบสอบถามจากความรูสึกของผูบริหาร ซึ่งสํานักงานฯ ไดรับชุดขอมูล
เกี่ยวกับตัวชี้วัดดังกลาว และจะนํามาวิเคราะหรายละเอียด รวมทั้งประสานกับ TMA เพื่อแกปญหาการตอบ
แบบสอบถามตอไป
๓. การเพิ่มคะแนนตัวชี้วัดดานการศึกษานอกจากการสรางความเขาใจใหกับผูบริหารที่ตอบ
แบบสอบถามแลว ควรมีการสรางเครือขายกับผูเกี่ยวของ โดยจัดประชุมในรูปแบบเปนทางการและไมเ ปน
ทางการ เนื่องจากการประชุมในแตละรูปแบบจะไดประเด็นที่แตกตางกัน การประชุมแบบไมเปนทางการจะ
เปนการสรางความสัมพันธที่ดี สรางเครือขายความรู และสรางความรวมมือ เพื่อใหผูถูกสัมภาษณเขาใจใน
วัตถุประสงคและหลักเกณฑของขอมูลตาง ๆ และสามารถตอบแบบสอบถามไดตรงประเด็น
๔. ตั ว ชี้ วั ดต า ง ๆ จะส งผลตอคุณภาพการศึก ษา ดังนั้น จะตองสรางความรว มมือ ในการ
รับผิดชอบตัวชี้วัดตาง ๆ ทั้งหนวยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติใหสอดคลองกันทั้งระบบ โดยเนนที่ระดับ
ปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งและมี คุ ณ ภาพ จะส ง ผลให ป ระเทศไทยมี ค ะแนนตั ว ชี้ วั ด ด าน
การศึกษาเพิ่มขึ้นในป ๒๕๖๕
๕. ประเด็ น เรื่ อ ง Big Data และการปรั บ หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการ เนื่องจากเด็กนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหลุดออกนอกระบบจํานวนมาก สาเหตุประการ
หนึ่ ง คื อ ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทางการศึ ก ษา และเนื้ อ หา (Content) ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาไม ทั น สมั ย
ไมสามารถนําความรูไปทํางานได และไมตอบโจทยการทํางานในอนาคต โดยในปจจุบันภาคเอกชนจะตอง
ปรับตัวใหทันกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อยางรวดเร็วเพื่อ
ความคงอยูของธุรกิจ ดังนั้นภาคเอกชนจึงตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เมื่อจบการศึกษาแลว
สามารถปฏิบัติงานไดทันที ซึ่งจะตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน แตระบบการศึกษายังไมสามารถ
ผลิตคนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานได ดังนั้นจึงควรนํา Big Data เขามาชวยลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา โดยนําขอมูล Big data มาใชในการจัดสรรงบอุดหนุนเด็กที่ไมมีโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งนํา
ทักษะความรูดานตาง ๆ ที่ตองการจําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มาบูรณาการกับเขากับการศึกษาในสถานศึกษา
อยางเปนรูปธรรม เชน ทักษะการอาน ทักษะ Coding ทักษะ Digital literacy เปนตน โดยตองบูรณาการ
เนื้ อหาที่ ทัน สมั ย เข า กั บ หลักสู ตรใหทัน การณโดยไมตองรอระบบราชการเพราะจะทําใหลาชา นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติจํานวนมาก ควรทําความรวมมือกับโรงเรียนเอกชนเพื่อ
นํา Content ที่ทันสมัยเขามาใชในโรงเรียนของรัฐทุกแหง หากมีการดําเนินการในลักษณะดังกลาว จะชวยลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ได
๖. จาก ขอมูลตัวชี้วัดดานการศึกษาที่มีอันดับดีขึ้น แตยังคงมีสิ่งที่ควรตระหนักคือ ตัวชี้วัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (TOEFL) แมวามีอันดับดีขึ้นแตคะแนนเฉลี่ยยังอยูในระดับต่ํา ขอมู ล
ตัวชี้วัดดานการศึกษาที่มีอันดับเทาเดิม ตัวชี้วัดเรื่องงบประมาณรายจายดานการศึกษาตอนักเรียนทุกระดับ
การศึกษา (US$ ตอหัว) ในความเปนจริงรัฐจายงบประมาณดานการศึกษาเพิ่มขึ้น แตเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
ที่มีงบประมาณรายจายดานการศึกษามากกวา จึงทําใหประเทศไทยมีอันดับเทาเดิม ซึ่งตัวชี้วัดขอนี้เปนความ
รับผิดชอบของภาครัฐ โดยตัวชี้วัดดานงบประมาณดานการศึกษามีประมาณ ๓-๔ ตัวชี้วัด หากรัฐไมจัดสรร
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งบประมาณใหกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพิ่มเติม
จะทําใหตัวชี้วัดงบประมาณดานการศึกษามีคะแนนต่ํากวาประเทศอื่น ๆ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มคาใชจายรายหัวใหกับผูเรียนพรอมทั้งขอเสนอในการดําเนินการแลว แต
อยางไรก็ตาม ยังไมมีการดําเนินการในประเด็นนี้ จึงเสนอใหมีการดําเนินการเพิ่มคาใชจายรายหัวใหกับผูเรียน
เพื่อเพิ่มคะแนนตัวชี้วัดดานงบประมาณรายจายดานการศึกษา ตัวชี้วัดเรื่องผลการทดสอบ PISA และตัวชี้วัด
รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการอานที่ไมอยูในระดับต่ํา คะแนนของ
ทั้ง ๒ ขอนี้จะคงที่ ๓ ป เนื่องจากมีการจัดสอบ PISA ทุก ๓ ป แตในความเปนจริงความสามารถของเด็กอาจจะ
ไมเทาเดิม ขอมูลตัวชี้วัดดานการศึกษาที่มีอันดับลดลง ตัวชี้วัดเรื่องงบประมาณดานการศึกษาตอผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ (GDP) ประเด็นนี้เปนหนาที่ของรัฐที่จะสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษา ตัวชี้วัดเรื่อง
งบประมาณรายจายดานการศึกษาตอประชากรคิดเปน US$ ตอหัว มีขอเสนอวาควรผนวกงบประมาณรายจาย
ดานการศึกษาของภาคเอกชนดวย แตพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมมีขอสั่งการใหโรงเรียน
เอกชนสงขอมูลบัญชีรายรับ – รายจายงบประมาณใหกับกระทรวงศึกษาธิการ จึงไมสามารถรวบรวมขอมูล
งบประมาณจากโรงเรียนเอกชน จํานวน ๔,๑๐๐ โรงเรียนได แตการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถดําเนินการ
ไดเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาจะตองสงบัญชีรายรับ – รายจายไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แตอยางไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไมมีอํานาจสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงข อมูล
มายังกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากสามารถรวบรวมขอมูลงบประมาณดานการศึกษาจากภาคเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษา และนํามาผนวกเขากับขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการได จะเปนการเพิ่มคะแนนตัวชี้วัด
งบประมาณรายจายดานการศึกษาตอหัวได ตัวชี้วัดเรื่องอัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา อัตราการเขา
เรียนระดับมัธยมศึกษามีเปอรเซ็นตลดลง จากขอมูลเมื่อ ๑๐ ปที่แลวมีอัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา
๙๓% แตปจจุบันคือ ๙๑% ซึ่งในความเปนจริงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (จนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓)
เปนการศึกษาภาคบังคับ จากขอมูลแสดงใหเห็นวามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจํานวนมาก จึงเปน
ความผิดพลาดของรัฐที่จะตองเรงแกไขโดยกระทรวงศึกษาธิการจะตองดําเนินการแกปญหานี้ เรื่องอัตราสวน
นักเรียนตอครู ๑ คนที่สอนระดับมัธยมศึกษา มีขอสังเกตวา อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลง ดังนั้น
อัตราสวนนักเรียนตอครูควรจะดีขึ้นเพราะนักเรี ยนเข าเรีย นน อยลง แตจากขอมูล ตัวชี้วัด พบวาอัตราสว น
นักเรียนตอครู ๑ คนที่สอนระดับมัธยมศึกษามีอันดับลดลง แสดงวาอาจจะมีการปรับตําแหนงหรือโยกยายครู
จึงทําใหคะแนนอัตราสวนนักเรียนตอครูลดลง ตัวชี้วัดจํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขามาเรียนระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศต อ ประชากร ๑,๐๐๐ คน ตั ว ชี้ วั ด นี้ ขึ้ น อยู กั บ หลั ก สู ต รนานาชาติ จากข อ มู ล เมื่ อ ๒ ป ที่ ผ า นมา
มีนักศึกษาตางชาติ จํานวน ๑๙,๐๐๐ คน จากนักเรียนทั้งหมด ๑,๙๐๐,๐๐๐ คน คิดเปน ๑% ของผูเรียน
ทั้งหมด หากสามารถเปดหลักสูตรนานาชาติมากขึ้นก็จะเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนในประเทศไทย
มากขึ้น สําหรับ ตัวชี้วัดเรื่องจํานวนนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาตอตางประเทศในระดับอุดมศึกษาตอประชากร
๑,๐๐๐ คน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหคนไปเรียนตอตางประเทศนอยลง ทําใหคะแนนตัวชี้วัด
เรื่องนี้ต่ําไปดวย
๗. ตัวชี้วัดที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับผิดชอบคือ
ตัวชี้วัด D8 – D11 (D8 จํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขาเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศตอประชากร ๑,๐๐๐ คน
D9 ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา D10 ดัชนีมหาวิทยาลัย และ D11 รอยละของผูหญิงที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป) ซึ่งกระทรวง อว. มีแผนการดําเนินงาน เครื่องมือ และมาตรการที่จะขับเคลื่อน เพื่อเพิ่ม
อันดับ IMD หลายประการ อาทิ มีการประกาศใชกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อใหมหาวิทยาลัยแตละแหงเลือกกลุมของตนเองและทาทายตนเองวาจะทําใหเกิดความเชี่ยวชาญในกลุมนั้น
ไดอยางไร ซึ่งจะทําใหเกิ ดการยกระดับ ของมหาวิทยาลั ยในเรื่ องตาง ๆ เชน การวิจัย การสรางนวัต กรรม
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การตอบสนองตอภาคชุมชน สังคม ทองถิ่น และภาคอุตสาหกรรม เปนตน โดยมีกระทรวง อว. ใหการสนับสนุน
การดําเนินการ ซึ่งมีเปาหมายคือทําใหการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) ดีขึ้น สวนตัวชี้วัดจํานวนนักศึกษา
ตางชาติที่เขาเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศตอประชากร ๑,๐๐๐ คน มีขอจํากัดเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทํ าให มี นั กศึ กษาต างชาติ ลดลง แต มหาวิ ทยาลั ยได
ดําเนินการแกปญหาโดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนออนไลนและจัดทําหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น ซึ่งจะ
ทํ า ให มี นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ เ ข า มาเรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น และยั ง เป น การดึ ง ดู ด ให นั ก เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ เขามาเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้นดวย นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ใหติดอันดับโลกเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งบางสาขาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับของ The Times Higher
Education World University Ranking และติ ด อั น ดั บ การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ อาเซี ย น หรื อ
แมกระทั่งสาขาบริหารธุรกิจบางสาขายังไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก (The Association to Advance Collegiate School of Business
(AACSB)) ซึ่งจะเปนการดึงดูดใหผูเรียนเขามาเรียนมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมากขึ้นดวย ในประเด็นการจัด
อั น ดั บ ของมหาวิ ทยาลั ย กรรมการให ความเห็น เพิ่มเติมวา การจัดอัน ดับ มหาวิทยาลัย ของ IMD ใช Times
ซึ่งประกอบดวย ๒ สวนคือ The Times Higher Education World University Rankings และ The Times
Higher Education Impact Rankings แต ก ารจั ด กลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ตามกฎกระทรวงการจั ด กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวง อว. ใชตัวชี้วัด The QS World University Rankings และใช
The Times Higher Education Impact Rankings สําหรับกลุมสถาบันอุดมศึกษาในกลุมที่ ๓ (กลุมพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่น) หากตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ควรทําความเขาใจ
กับมหาวิทยาลัยเพื่อชวยใหมหาวิทยาลัยเขาไปอยูใน Ranking เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Times มีจํานวน
น อย และมี เ งื่ อ นไขว า หากจะเข า ไปอยู ใ นอั น ดั บ ของ The Times Higher Education World University
Rankings จะตองมีผลงานที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus จํานวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ภายใน
ระยะเวลา ๓-๕ ป จึงเปนขอจํากัดที่ทําใหมหาวิทยาลัยหลายแหงไมสามารถเขาไปจัดอันดับใน Times ได หาก
กระทรวง อว. ชวยดําเนินการในประเด็นนี้จะทําใหมหาวิทยาลัยเขาไปอยูในอันดับของ Times และสามารถ
เพิ่มคะแนนตัวชี้วัดได สวนเรื่องตัวชี้วัดรอยละของผูหญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในความเปนจริง
นักศึกษาผูหญิงในมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากกวานักศึกษาผูชาย แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ อาจทํา
ใหมีสัดสวนที่นอย จึงตองมีการศึกษาขอมูลในประเด็นนี้เพิ่มเติม
๘. เรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผานตัวชี้วัด
IMD เปนเรื่องสําคั ญเนื่ องจากสามารถบงชี้ ไดวาคุ ณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยูในระดับ ใด แตการ
ดําเนินการเรื่อง IMD เกี่ยวของกับหลายองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน และปจจุบันยังไมมีหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการ หากหนวยงานตาง ๆ รวมมือกัน โดยมีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานหลักที่จะ
รับผิดชอบเรื่อง IMD ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความรูแกผูเกี่ยวของ การจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง และติดตาม
การดําเนินงานในทุกประเด็น กระทรวง อว. ดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดสถาบันการอุดมศึกษา
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารดํ า เนิ น การอบรมครู ที่ จ ะสอนภาษาไทย สอนการอ า นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
เตรียมความพรอมสําหรับการสอบ PISA ในป ค.ศ. 2022 เพื่อทําใหคะแนน PISA เพิ่มขึ้น คูขนานไปกับการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ จะชวยใหคะแนนตัวชี้วัด IMD ของประเทศไทยสูงขึ้น
๙. ประธานการประชุมเห็นควรใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําเสนอรายงานการ
ดําเนินงานดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีไดสั่งการหรือมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของใหความ
รวมมือกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
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๑. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยในระดับ
นานาชาติ ผานตัวชี้วัดทางการศึกษา (IMD) ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ
๒. ที่ ป ระชุ มมอบหมายใหสํ านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษาเป น หนว ยงานหลั ก ในการ
ดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผานตัวชี้วัด IMD ที่เสนอ โดยให
กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานใหชัดเจน
๓. ที่ประชุมมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานําเสนอแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผานตัวชี้วัดทางการศึกษา (IMD) ตอคณะรัฐมนตรี
๔.๒ ความก า วหน า และผลการวิ เ คราะห ข อ มู ลเบื้ องต น ในการจั ด ทํ า รายงานสภาวะ
การศึกษาไทย ป ๒๕๖๔
นายวี ร พงษ อู เ จริ ญ นั ก วิ ช าการศึ ก ษาชํ า นาญการพิ เ ศษ ผู อํ า นวยการกลุ ม วิ เ คราะห
สภาวการณทางการศึกษา สํานักประเมินผลการศึกษา ไดนําเสนอความกาวหนาและผลการวิเคราะห ขอมูล
เบื้องตนในการจัดทํารายงานสภาวะการศึกษาไทย ป ๒๕๖๔ มีสาระสําคัญดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทํารายงานสภาวะการศึกษาไทยขึ้นเปนประจําทุกป
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา รายงานดังกลาวเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพประจําป
ของสภาวะการศึกษาไทย โดยพิจารณาวาในแตละปมีประเด็นใดที่เปนที่นาสนใจและควรนําเสนอใหเห็น ถึง
สภาวการณทางการศึกษา ในการดําเนินงานที่ผานมา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดขอใหผูทรงคุณวุฒิ
ที่ มีความเชี่ ย วชาญในการวิ เ คราะห ขอมูล เปน ผูจัดทํารายงานเพื่อใหร ายงานมีความนาเชื่อถื อ แตผ ลการ
ดําเนินงานที่ผานมามีขอจํากัด 2 ประการที่ทําใหรายงานขาดความสมบูรณ ไดแก 1) ผูจัดทํารายงานยังไม
สามารถรวบรวมขอมูลใหครบทุกระดับการศึกษา จึงไมสามารถสะทอนภาพรวมของการศึกษาไทยได และ
2) ผูจัดทํารายงานวิเคราะหสภาวะการศึกษาไทย วิเคราะหจากมุมมองสวนบุคคล จึงอาจแสดงภาพการศึกษา
ไมครอบคลุม ดังนั้น ในป 2564 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทํารายงานโดย
สรางความรวมมือในการจัดทํารายงานจากภาคสวนตาง ๆ ซึ่งในป 2564 ไดเชิญองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย
และคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มารวมจัดทํารายงาน โดยใชกระบวนการ Joint Sector Review
(JSR) หรื อ การร ว มพิ จ ารณาตรวจสอบหลายภาคสวน ที่พัฒ นาโดย Global Partnership for Education
มาเปนแนวทางในการจัดทํารายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2564 โดย JSR เปนกระบวนการที่เนนการทํางาน
รวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน มีภาครัฐเปนผูนําในการดําเนินการ จุดเดนของกระบวนการนี้ คือ
1) กําหนดไดวาใครคือผูมีสวนไดสวนเสีย 2) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมสะทอนสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผานรูปแบบการพูดคุยและการประชุมตาง ๆ และ 3) วิเคราะห
สถานการณตาง ๆ ที่อยูบนพื้นฐานของขอมูลและสถิติเชิงประจักษ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับ
กระบวนการ JSR สํานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษาจึงไดจั ดประชุมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง การพลิกโฉมสู
ความปกติ วิ ถีใหม ในการจั ดการศึ กษา เมื่อวันที่ 14-16 มิ ถุนายน 2564 และไดรับเกี ยรติ จากกรรมการ
สภาการศึกษาหลายทานในการเขารวมประชุม โดยการประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงค คือ ๑) เปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุมไดระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะการศึกษาในประเด็นที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพการจัด
การศึกษาของประเทศไทยในป 2564 และ 2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวขอประเด็นทางการศึกษา
ที่บงบอกสภาวะการศึกษาในชวงป 2564 กลุมเปาหมายที่เปนผูเขารวมประชุมแบงไดเปน 4 กลุมยอย ไดแก
1) เด็กและเยาวชน 2) ผูปกครอง ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 3) นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษา และ 4) ผูแทนองคกรระหวางประเทศ
ผลที่ไดรับจากการประชุมพบวา ประเด็นทางการศึกษาที่ไดรับการกลาวถึงในที่ประชุมและ
มีความเห็นตรงกันวาสามารถบงบอกสภาวะการศึกษาไทย ป 2564 ไดแก 1) ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
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ที่ประชุมเห็นวา ในป 2564 มีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาสูงมาก ทั้งความเหลื่อมล้ําในดานครอบครัวของ
ผูเรียน ความเหลื่อมล้ําของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ และความเหลื่อมล้ําระหวางพื้นที่ ๒) ครูผูสอน
ที่ประชุมเสนอวาควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครูเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในสวนของเด็กและเยาวชน เห็นวาครูควรเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็กเพื่อลดชองวางระหวางวัย
สําหรับกลุมครู เห็นวาครูมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ควรลดภาระงานอื่นของครูใหนอยลง 3) การจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ที่ประชุมเห็นวาเปนเรื่องใหมสําหรับการจัดการศึกษาในป 2563-2564 ซึ่งเปนผลมาจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหขอมูลการระดม
ความคิ ด เห็ น ประเด็ น ทางการศึ กษาอื่ น ที่เปน เอกลักษณของแตล ะกลุมเปาหมาย ไดแก 1) กลุมเด็กและ
เยาวชน ใหความสําคัญกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ตองมีความแตกตางหลากหลาย หลักสูตรตอง
ปรับเปลี่ยนเพื่อสามารถนําไปใชไดจริงและกระตุนใหเกิดการคนหาตนเอง สวนการแบงกลุมหองเรียนสําหรับ
เด็กที่เรียนเกงและเด็กผูมีความสามารถพิเศษเปนการสรางความไมเทาทียมกันในการจัดการเรียนการสอน และ
เด็กตองการใหครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของใหความสนใจเด็กที่เรียนในหองเรียนปกติเทาเทียมกับเด็กที่เรียนเกง
หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 2) กลุมผูปกครอง ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ใหความสําคัญ
เรื่องเทคโนโลยีและดิจิทัลที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทคโนโลยีและดิจิทัลมีความสําคัญและมีบทบาทตอการจัดการศึกษา
อยางเห็นไดชัด ทําใหครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตองปรับตัวและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีเพิ่ม
มากขึ้น 3) กลุมผูทรงคุณวุฒิ ใหความสําคัญกับบริบทที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลง ขอมูล Big Data และเทคโนโลยีตาง ๆ โดยขอใหกระทรวงศึกษาธิการให
ความสําคัญกับบริบทเหลานี้ 4) กลุมผูแทนองคการระหวางประเทศ จํานวน 17 องคกร ไดใหความสําคัญ
กับกลุมผูเรียนที่มีความแตกตางหลากหลาย อาทิ เด็กดอยโอกาส เด็กพิการ โดยเห็นวาการจัดการศึกษาควรมี
ความหลากหลาย รองรับขอจํากัดของเด็กแตละกลุม และเปนการศึกษาเพื่อทุกคนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังได
ใหความสําคัญตอปญหาความรุนแรงในสถานศึ กษา เนื่องจากในปจจุบันมีเด็กจํานวนมากถูกกลั่นแกล งใน
สถานศึกษา
ขอบเขตของรายงานสภาวะการศึ กษาไทย ป 2564 อยูภายใตหัวขอ สภาวการณการจั ด
การศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เนื่องจากหนวยงานดานการศึกษาทุกหนวยงานต อง
ดําเนินการตามแผนซึ่งจะมีร ะยะเวลาสิ้นสุด การดําเนินงานในป 2565 โดยผลการวิเคราะหภายใตหั ว ขอ
ดังกลาวจะนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื้อหาในรายงานแบงออกเปน 4 สวนหลัก ไดแก
สวนที่ 1 ภาพรวมสภาวะการศึกษาไทย ป 2564 โดยศึกษา วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่มี
อยูในปจจุบัน อาทิ ๑) ขอมูลระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
ตั้งแตปการศึกษา 2561 – 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒) ขอมูลภาวะเศรษฐกิจ
ไทยไตรมาสที่สี่ในป 2563 และแนวโนมป 2564 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ๓) ขอมูลการสํารวจเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (Socioeconomic Survey : SES) ตั้งแตป 2559 – 2563 ๔) ขอมูลสํารวจภาวะการ
ทํ างานของประชากร (Labor Force Survey : LFS) ตั้ งแต ป 2559 – 2563 ๕) ข อ มู ล ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) รายบุคคลระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตปการศึกษา 2561 – 2563 และมีประเด็นในการวิเคราะหขอมูล อาทิ ๑) ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการทางการเรียน (ผลการทดสอบ O - NET) ของผูเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจํานวนปการศึกษาของแรงงานเมื่อเกิดสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนในดานคาใชจ ายใน
การศึกษาเมื่อเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๔) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผล

๑๗
การทดสอบ O–NET หรือ V-NET เมื่อเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๕) เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหวางพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มากและนอย
สวนที่ 2 จุดเนนสภาวะการศึกษาไทย ป 2564 เปนการศึกษา วิเคราะหประเด็นรวม
สมัยทางการศึกษาที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา รวมทั้งสถานการณ ความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค
ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในชวงป 2564 ตามประเด็นที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส วนที่ 3 สภาวการณการจัด การศึกษาตามแผนการปฏิรู ปประเทศดา นการศึ ก ษา
เปนการศึกษา วิเคราะหสภาวการณการจัดการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2561 –
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยจะศึกษาในประเด็นที่รัฐบาลไดกําหนดไว 5 ประเด็นหลัก (5 Big Rocks)
และการดําเนินงานตามประเด็นตาง ๆ นี้ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด อาทิ ๑) การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ ปฐมวั ย ๒) การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสู ก ารเรี ย นรู
ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ๓) การสรางระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เนนการฝกปฏิบัติ
อยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงานและการสรางงาน ๕) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน
ส วนที่ 4 ข อเสนอเชิ งนโยบาย ขอเสนอเชิงนโยบายในรายงานสภาวะการศึ กษาไทย
ป 2564 เปนขอเสนอที่สามารถดําเนินงานไดจริง เปนขอเสนอที่เนนการแกไขกฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และสามารถนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางแทจริง เพราะเปน
รายงานที่ แสดงสภาวะการศึ กษาไทยในชว งเวลา 1 ป ดังนั้น ขอเสนอเชิงนโยบายจึง กํ าหนดระยะเวลา
การดําเนินงานตาง ๆ ภายใน 1 ป เชน ภายในระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน สามารถดําเนินการอะไรไดบาง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอความกาวหนาและผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ในการจัดทํารายงานสภาวะการศึกษาไทย ป ๒๕๖๔ ตอคณะกรรมการสภาการศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะ และ
ใหความเห็นชอบขอบเขตเนื้อหาการดําเนินงานรายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2564
การพิจารณา
ที่ประชุมไดอภิปราย และใหความเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกต ดังนี้
๑. ควรเรงดําเนินการจัดทํารายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2564 โดยเร็ว เนื่องจากใกล
สิ้นสุดป 2564 ในประเด็นนี้ นายวีรพงษ อูเจริญ ไดชี้แจงวาการจัดทํารายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2564
มีกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้ นในชวงเดื อนกรกฎาคม และภายหลังจากการประชุมวั นนี้จ ะนํ าความเห็ น และ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงรายงานและจัดพิมพใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2564
๒. การนําเสียงสะทอนและขอเสนอแนะของเด็กและเยาวชนเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ การ
จัดทํารายงานเพื่อใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดของกระบวนการ Joint Sector Review (JSR) เปนการเปด
พื้นที่ใหนักเรียนและเยาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางแทจริง สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ใหเด็กหรือนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child-centered หรือ Student-Centered) นอกจากนี้ ยังควรให
ความสําคัญในประเด็นเกี่ยวกับ ครูตองเขาใจความแตกตาง มีจิตวิทยาในการสอน และเรียนรูตลอดเวลา
๓. ควรเชิญองคการยูนิเซฟ หรือ ยูเนสโก มาใหขอมูลความกาวหนาและแนวโนมการศึกษา
ทั่วโลก อยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อประกอบการจัด ทํารายงานสภาวะการศึกษาไทยในแตล ะป ทั้งในชวง
ระยะเวลาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลังจากการสิ้นสุดการแพรระบาด จะทําให
สามารถกําหนดไดวา การศึกษาของประเทศไทยมีความกาวหนาอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโนมการศึกษาของโลก

๑๘
๔. การแกไขปญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําระหวางผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และครู
อาจใชวิธีการสรางบุคคลตนแบบที่เปนตัวอยาง ใหรางวัลเมื่อมีการทําความดีและใหมีการลงโทษเมื่อกระทําผิด
ตัวอยางที่สามารถนําไปเปนแบบอยางได เชน ประเทศสิงคโปร เมื่อมีกรณีการกลั่นแกลงหรือทําใหเกิดความไมเปน
ธรรม หรือมีผลประโยชนทับ ซ อนในภาคการศึกษา ผูกระทําผิดจะต องไดรับ การลงโทษสถานหนั ก เพื่อให
ประชาชนมั่นใจในภาคการศึกษามากขึ้น และในสวนของปญหาการกลั่นแกลงระหวางเด็กหรือนักเรียนใน
สถานศึกษา ตองมีมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาเพื่อใหเด็กที่ถูกกลั่นแกลงมีทางออกในการจัด การ
ปญหาดังกลาว เปนตน
๕. การแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ควรจะดูแลสุขภาพจิตใจและสุขภาวะ
ของผูเรียนดวย เนื่องจากผูเรียนบางคนอาจจะมีปญหาเรื่องความเครียด ภาวะซึมเศรา ซึ่งมีลักษณะที่แตกตาง
และหลากหลาย
๖. ควรมี บ ทวิ เ คราะห โ ดยเฉพาะเกี่ ย วกั บ นโยบายด า นการศึ ก ษาหรื อ ยุ ท ธศาสตร ช าติ
พ.ศ. 2561-2580 วาสามารถตอบโจทยสภาวะการศึกษาของประเทศไทยไดมากนอยเพียงใด
๗. รายงานดานการศึกษาไทยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเปน
รายงานที่ดีและมี ขอมู ล ด า นการศึ ก ษาที่ห ลากหลาย คือ รายงาน Education in Thailand แตในปจ จุบัน
รายงานฉบั บ ล าสุ ดคื อ รายงานป 2561 (2018) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรจะมีการจัดทํา
รายงานดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อนําเสนอขอมูลที่ทันสมัยขึ้น ในเรื่องนี้ นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ
สภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ไดแจงใหทราบวา ขณะนี้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากํ าลัง
จัดทํารายงาน Education in Thailand 2019-2021 และอยูในระหวางการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา คาดวาจะจัดพิมพแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม
2564 ทั้งนี้ จะนําเสนอรายงานดังกลาวในการประชุมสภาการศึกษาครั้งถัดไป เพื่อใหคณะกรรมการสภา
การศึกษาไดเห็นภาพรายงาน Education in Thailand
๘. สํ า นั กงานเลขาธิ การสภาการศึกษาควรมีขอมูล สถิติห รือขอมูล เชิงประจักษที่ส ามารถ
เปรียบเทียบความกาวหนาดานการศึกษานับตั้งแตป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนปที่เริ่มจัดทํารายงานดังกลาว จนถึงป
ที่นําเสนอรายงานในแตละป และควรเสนอขอมูลในรูปแบบของแผนภูมิกราฟกดวย
๙. ควรนําเสนอนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่โดดเดนในแตละยุคสมัย โดยวิเคราะหวานโยบายดานการศึกษาในแตละยุคสมัยสามารถนําไปขับเคลื่อน
ใหเห็นผลเปนรูปธรรมไดอยางไร โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนชวงการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการจัดการเรียนสอนในหองเปนการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน
๑๐. ควรจัดทํารายงานที่ทําใหผูอานเขาใจไดงาย และควรนํารูปแบบอินโฟกราฟกมาเพิ่ม
ความนาสนใจในการอานมากยิ่งขึ้น
๑๑. ควรกําหนดขอบเขตของประเด็น เด น ทางการศึกษาทั้ง 3 ประเด็น ใหแคบลง ไดแก
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน และครูผูสอน โดยนําประเด็นยอยของทั้ง
3 ประเด็ น ดั ง กล า วมาวิ เ คราะห เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า รายงานมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น และสามารถจั ด ทํ า
ขอเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง หรือนําไปสูการแกไขกฎหมายหรือกฎ ระเบียบตาง ๆ ได อยางเชน
ประเด็นดานความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาที่สามารถพิจารณาไดในหลายมิติ หรือ ประเด็นดานครูผูสอนที่
สามารถพิจารณาไดในหลากหลายเรื่อง เชน การผลิตและพัฒนาครู ระบบสถาบันการผลิตครู หลักสูตรการผลิตครู
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค ความกาวหนาของครู เปนตน และนําประเด็นที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
มานําเสนอในรายงานในปตอ ๆ ไป เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

๑๙
๑๒. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) สามารถใหขอมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับผูเรียนผานผลคะแนนการสอบ O-NET ทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนจากการสอบ
ในรูปแบบอัตนัยและปรนัย การเรียนการสอนแบบออนไลนมีผลตอคะแนนการสอบ O-NET ของผูเรียนมากนอย
เพียงใด ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ
๑๓. เนื้อหาในรายงานที่เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานจําแนก
ตามระดับการศึกษาที่สําเร็จและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจํานวนปการศึกษาของแรงงานเมื่อเกิดสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตอยางไรก็ตาม ควรจะทําการวิเคราะหเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานจําแนกตามสาขาการศึกษาที่สําเร็จดวย โดยศึกษาโอกาสการกลับเขาสูการ
ทํางานหรือความเสี่ยงในการตกงานของแรงงานที่สําเร็จการศึกษาสาขาตาง ๆ หลังจากสิ้นสุดวิกฤติโรคระบาด
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยินดีสนับสนุนขอมูลเพื่อประกอบการศึกษาและการวิเคราะหดังกลาว
๑๔. ควรเนนการนําเสนอผลการวิเคราะหเชิงนโยบายในการพัฒนาและแกไขปญหาดาน
การศึกษาที่มาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดเขาใจ
และมองเห็นภาพการแกไขปญหาที่มาจากการเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิต ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี
๑๕. ควรนํ า เสนอการดํ า เนิ น งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ส อดรั บ กั บ สถานการณ ต า ง ๆ ที่ มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา ในการประชุมสภาการศึกษา เพื่อทบทวนยุทธศาสตรการทํางานที่เกี่ยวของกับ
การปฏิรูปการศึกษา โดยเนนในประเด็นปฏิรูปที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 5 ประเด็น (5 Big Rocks) หรือ
นําเสนอผลการทดลองการดําเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)
มติ
ประชุ มเห็ น ชอบขอบเขตเนื้ อหาของรายงานสภาวะการศึก ษาไทย ป 2564 และขอให
เพิ่มเติมประเด็นทางการศึกษาตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการศึกษาไวในรายงาน
สภาวะการศึกษาไทย เพื่อใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนําสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรม
วาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 ความเคลื่อนไหวการดําเนินงานกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
นางสาวกาญจนา หงษรัตน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมนโยบาย
การผลิ ต และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย สํ า นั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษา นํ า เสนอความเคลื่ อ นไหวการ
ดําเนินงานกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ใหที่ประชุมทราบดังนี้
องค ก รหลั ก ที่ ดํ า เนิ น งานกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ 4 องค ก ร ได แ ก สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึ กษา (สกศ.) สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา (สอศ.) กรมพั ฒ นาฝ มือแรงงาน (กพร.)
กระทรวงแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) (สคช.) ไดรวมมือกับวิทยาลัยนํารอง 8 แหง
ดําเนินการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติใน 8 สาขาอาชีพ
เพื่อใชเปนตนแบบในการพัฒนากําลังคน ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการนํากรอบ
คุณวุฒิแหงชาติและกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการ
ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลังคนในสาขาอาชีพที่เปนความจําเปนเรงดวนตอการพัฒ นาประเทศตามกรอบคุณวุฒิ
แห งชาติ พ.ศ. 2562-2565 ตามที่ คณะรัฐ มนตรี มีม ติใ หความเห็น ชอบเมื่ อวั น ที่ 29 ธัน วาคม 2563
การดํ าเนิ น งานดั งกล า วได เ นน การพั ฒ นาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อใหสอดคลองและยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
กระบวนการเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพ ประกอบดวย

๒๐
1. การนํามาตรฐานอาชีพที่เปนที่ยอมรับในประเทศไทยและเปนมาตรฐานสากลมาใชในการ
เชื่อมโยง ไดแก 1) มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพตาง ๆ 2) มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และ 3) มาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. การพิจารณามาตรฐานอาชีพแตละมาตรฐาน ทั้งในดานหนวยสมรรถนะ สมรรถนะยอย
และเกณฑการปฏิบัติงานและเกณฑการประเมินผล
3. การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรที่ ประกอบดว ย รายวิชา คําอธิบายรายวิชา และ
เกณฑการประเมินผล ของระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น
4. ผลการวิเคราะหแบงไดเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 1) คงรายวิชาเดิมไว 2) ปรับชื่อรายวิชาให
มีความชัดเจนและตรงตามมาตรฐานอาชีพมากขึ้น 3) ตัดทิ้งบางรายวิชา เนื่องจากไมมีปรากฏในตัวมาตรฐาน
อาชีพตามที่ผูใชแรงงานตองการ 4) เขียนคําอธิบายรายวิชาขึ้นใหมในบางวิชาเพื่อใหครอบคลุมสมรรถนะใน
มาตรฐานอาชีพ และ 5) เพิ่มเติมบางรายวิชาที่จําเปนเขาไปในหลักสูตรเดิมที่มีอยู
ทั้งนี้ จะมีการดําเนินการตามกระบวนเหลานี้ในวิทยาลัยนํารอง 8 แหง ที่ไดรับการแตงตั้งให
เป น ศู น ย บ ริ ห ารเครื อ ข า ยการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา (Center of Vocational Manpower
Networking Management: CVM) โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา นอกจากนี้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะไดนํารูปแบบการดําเนินงานนี้ไปขยายผลในศูนย CVM 17 แหง และศูนย
ความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่เปนหนวยเชื่อมประสานงาน (Node) อีก 17 แหง
รวมทั้งสิ้น 42 แหง และจะมีการขยายผลไปยังวิทยาลัยในเครือขายของวิทยาลัยนํารองทั้ง 8 แหง เชน การนํา
หลักสูตรสาขาอาชีพแมพิมพที่ไดดําเนินการที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามไปใชในวิทยาลัยอีก 32 แหงที่มี
หลักสูตรสาขาอาชีพแมพิมพ
โดยในช ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได ดํ า เนิ น การเพื่ อ ปรั บ หลั ก สู ต รดั ง นี้
๑) ลงพื้นที่เพื่อประชุมเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติกับวิทยาลัยนํารอง 8 แหง
ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2564 ๒) ประชุมนําเสนอความกาวหนาในการพัฒนาหลักสูตร
นอกรอบของวิทยาลัยนํารอง 8 แหง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ๓) ประชุมนําเสนอความกาวหนาในการ
เชื่ อ มโยงหลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย นํ า ร อ ง 8 แห ง ให แ ก ผู บ ริ ห ารของ 4 องค ก รหลั ก และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และมีแผนการดําเนินการตอไปคือ
๑. ประชุมประชาพิจารณหลักสูตร โดยภาคสวนที่เกี่ยวของ (Stakeholder)
๒. ขออนุ มั ติ ป รั บ หลั ก สู ต รต อ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการการอาชี ว ศึ ก ษาด า นหลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
๓. จัดทําคูมือหลักสูตร เชน คูมือครู คูมือนักศึกษา และคูมือวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑ
๔. จัดทําเกณฑการขึ้นทะเบียนหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามกรอบคุ ณวุฒิ
แหงชาติ
๕. ออกแบบและดํ าเนิน การติ ดตามประเมินผลการใชหลักสู ตร การจัดการเรีย นการสอน
รวมถึงการทดสอบและรับรองสรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ/หรือมาตรฐานฝมือ
แรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๖. ถอดบทเรียนตนแบบการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๗. ขึ้ น ทะเบี ย นหลั กสู ตรการเรีย นการสอน และหลักสูตรการฝกอบรมตามกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวมกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
๘. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานํารูปแบบที่ไดจากการถอดบทเรียนไปขยายผล
การดําเนินงานในวิทยาลัยในสังกัด

๒๑
การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณตามกรอบคุณวุฒิแห งชาติ
มีประเด็นหลักที่ตองเรงดําเนินการ คือ “พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ” โดยมี
กิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. พัฒนาเกณฑการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่สอดคลองกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๒. พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๓. ดําเนินการขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ในขณะนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาระบบการเทีย บโอนผลการเรี ย นรู และประสบการณ ต ามกรอบคุ ณวุ ฒิ
แหงชาติกําลังดําเนินการจัดทํา (ราง) เกณฑและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ประกอบดวย 4 เกณฑหลัก ไดแก
1. หลักสูตรไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบ
2. หลักสูตรเชื่อมโยงกับระดับคุณวุฒิที่กําหนดในกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
3. มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4. เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสอดคลองกับการประเมินมาตรฐานอาชีพ
และมีขั้นตอนการการขอขึ้นทะเบียน 6 ขั้นตอน ไดแก
1. หนวยงานหรือสถานศึกษายื่นเรื่องการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร
2. กรอกแบบฟอรการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร
3. แสดงหลักฐานการเชื่อมโยงของหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพ
4. แสดงวิธีการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานอาชีพ
5. แสดงขอมูลการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผูเรียนหรือบุคคลทั่วไป
6. แสดงเกณฑการวัดผลตามหลักสูตรที่สอดคลองกับเกณฑการประเมินมาตรฐานอาชีพ
เมื่อหลักสูตรไดขึ้นทะเบียนแลว จะไดรับการรับประกันวาเปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. จะไดรับทั้งคุณวุฒิทางการศึกษาและใบประกาศ
คุณวุฒิวิชาชีพในแตละอาชีพที่ไดรับการเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขานุการและกรรมการสภาการศึกษา
ให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า ในการประชุ ม คณะกรรมการกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ ที่ ผ า นมา ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบการดําเนินการเชื่อมโยงหลักสูตร
การเรียนการสอนกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติใน 8 สาขาอาชีพ และมอบหมายใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติ รายงานตอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ รั บ ทราบความก า วหน า ในการดํ า เนิ น การด ว ย นอกจากนี้ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให ป ระชาชนได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสํ า คั ญ ของการเรี ย นการสอนในสายอาชีว ศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึ งมี น โยบายวา
หลั ง จากนํ า เสนอรายงานต อ คณะรั ฐ มนตรี แ ล ว สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจะขอให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษารับรองหลักสูตรที่มีการปรับ เปลี่ยนดังกลาวโดยไมจําเปน ตองรอใหขั้ น ตอน
การวิพากยหลักสูตรเสร็จสิ้น เพื่อสามารถนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดทันทวงที
นายกิ ต ติ รั ต น มั ง คละคี รี กรรมการสภาการศึ ก ษา ได ก ล า วเสริ ม ว า สถาบั น ทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) มีสวนเกี่ยวของในการประเมินจากการจัดการทดสอบ V-NET
ซึ่ งในขณะนี้ อยู ในระหว างการปรั บ ปรุ ง ตัว ชี้วัด และมาตรฐานการทดสอบ โดยจะใชร ะบบดิจิ ทัล (Digital
Testing) ในการทดสอบ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพื่อโปรดรับทราบ
ความเคลื่อนไหวการดําเนินงานกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

๒๒
มติ

ที่ประชุมรับทราบความเคลื่อนไหวการดําเนินงานกรอบคุณแหงชาติ

5.2 ความเคลื่อนไหวการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นายธีระพจน คํารณฤทธิศร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย นําเสนอความเคลื่อนไหวการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหที่ประชุมทราบดังนี้
การดํ า เนิ น งานการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป น การดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 โดยมีคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 6 คณะ ประกอบดวย
๑. คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานเด็กปฐมวัย
๓. คณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนา และจัดการความรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๔. คณะอนุกรรมการกฎหมาย และการคุมครองสิทธิ
๕. คณะอนุกรรมการดานสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษและดอยโอกาส
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
การประชุมคณะอนุกรรมการและที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. การประชุ มคณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาเด็ กปฐมวั ย ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวัน ที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบแผนการดําเนินงานของอนุกรรมการทั้ง ๖ คณะ
๒. การประชุมคณะอนุกรรมการดานสื่อสารเพื่อการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกรอบในการวางแผนที่จะรวบรวมประเด็นที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการพัฒนา
เด็กปฐมวัย และจะเผยแพรสูสาธารณะเพื่อใหใชประโยชนตอไป
๓. การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนงบประมาณ และแผนการดําเนินงานประจําปแบบบูรณา
การของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการวางแผนการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570
๔. การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนา และจัดการความรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยแบบเรงดวนเพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะรวมมือกับคณะอนุกรรมการดานสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อเผยแพรงานดังกลาวตอไป
๕. การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการคุมครองสิทธิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการพิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและ
คุมครองสิทธิ์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งในเบื้องตนกําหนดไว 4 ประเด็น ไดแก 1) การดูแลเด็กระหวางอยูในครรภ และ
หญิงตั้งครรภ 2) การคุมครองสิทธิเด็ก 3) การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่ดีรอบดาน ทั้งรางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ สังคม และสติปญญาใหตรงกับวัย และ 4) การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเด็กปฐมวัย ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีความกาวหนาการจัดทําแพลตฟอรมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 4 กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช
ประโยชนขอมูลรวมกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป

๒๓
ในการดําเนินงานเสนอ (ราง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ตอคณะรัฐมนตรี
มีความกาวหนา คือ (ราง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๐ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และขณะนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากําลัง
ดําเนินการปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๐ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติ
ใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของดังนี้
๑. ให ป ระกาศแผนพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๐ ในราชกิ จ จานุ เ บกษา ตาม
ขอแนะนําของประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี)
๒. ใหจัดประชุมแบบออนไลนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อชี้แจง
หรือทําความเขาใจระหวางหนวยงานตนสังกัดและผูปฏิบัติที่ตองนําแผนสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะผูปฏิบัติใน
ภาคเอกชน
๓. ประสานงานใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองทองถิ่นซึ่งมีหนาที่ดําเนินการตาม
ภารกิ จ ที่ กํา หนดไว ในแผนพั ฒ นาเด็ กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 จัดทําแผนปฏิบัติการใหส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกลาว
ในการติ ดตามการดํ า เนิน งานตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย แหงชาติ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ใหติดตามการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และรายงานตอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเปนระยะ หรืออยางนอยปละ ๑ ครั้ง ซึ่งในป ๒๕๖๔ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได จัด
ประชุมพิจารณา (ราง) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการพั ฒนาเด็ กปฐมวั ย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อทราบ
เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติจัดพิมพเพื่อเผยแพรตอไป
นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ใหขอมูลเพิ่มเติม
วา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรายงานใหคณะรัฐมนตรีรับทราบแลววา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาจะเปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนบูรณาการการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีความรวมมือ
กันระหวาง 4 กระทรวง ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจะไดมีการบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของดวย นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนบูรณา
การดานงบประมาณดวยเชนกัน โดยจะแจงไปยังสํานักงบประมาณเพื่อกําหนดใหมีแผนบูรณาการดานพัฒนา
เด็ ก ปฐมวั ย อี ก แผนหนึ่ ง ในขณะนี้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษากํ า ลั ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ประกาศ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ในราชกิจจานุเบกษา และจะจัดประชุมออนไลนเพื่อชี้แจงและทํา
ความเขาใจตอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามขอเสนอของประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) นอกจากนี้ จะจัดทํากระบวนการนําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยแตละหนวยงานตองจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกลาว
อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไมสามารถจัด ทํางบประมาณ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็ กปฐมวัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดทันเวลา เนื่องจากแผนพัฒ นา
เด็กปฐมวัยดังกลาวจะไดรับการประกาศใชในชวงเวลาที่มีการพิจารณางบประมาณประจําป พ.ศ. 2565
ในขั้ น ตอนสุ ด ท า ย ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษามี แ ผนเจี ย ดจ า ยงบประมาณของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษามาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีแผนที่จะจัดทํา

๒๔
คําของบประมาณการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอไป อนึ่ง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไดขอบคุณประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่กรุณาจัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยจากกองทุนหรือจากหนวยงานตาง ๆ
มติ

ที่ประชุมรับทราบความเคลื่อนไหวการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
๑. นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจงต อที่
ประชุมวา คณะกรรมการสภาการศึ กษาชุดปจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๑๒ กันยายน
2564 และจะตองดําเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหมใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน กอนวันครบกําหนดตาม
วาระ ซึ่งโดยปกติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะตองเริ่มดําเนินการภายในตนเดือนกรกฎาคม 2564
แต ข ณะนี้ (ร า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. .... อยู ใ นกระบวนการการนํ า เสนอต อ
สภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา โดย (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ดังกลาวจะปรับเปลี่ยน
สภาการศึ กษา เป น คณะกรรมการ นโยบายการศึกษาแหงชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึ ง มี
แนวทางการดําเนินงาน 2 แนวทาง ไดแก 1) สรรหาคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดใหมแทนชุดเดิมที่กําลังจะ
หมดวาระในเดื อนกั น ยายน 2564 และ 2) รอประกาศใชพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานดังกลาว
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดมีหนังสือขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ ย วกั บ
แนวทางการดําเนินงานดังกลาว ซึ่งสามารถกลาวไดวาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีการดําเนินงานเขาสู
กระบวนการการสรรหาดังกลาวแลว และจะดําเนินการตอไปเมื่อไดรับความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแลว
๒. พระเทพเวที กรรมการสภาการศึกษา ไดสอบถามเกี่ยวกับความกาวหนาการดําเนินการ
ออกหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิชาสามัญเพิ่มเติมสําหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
สนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง ในการนี้ นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ
และเลขานุ การ ได ชี้ แจงว า ขณะนี้ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานไดจัด ตั้ง คณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาว และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะสอบถามความกาวหนาการดําเนินการ
และจะรายงานใหทราบตอไป
3. นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ เสนอใหมอบหมาย
ฝายเลขานุการประสานประธานกรรมการสภาการศึกษาเพื่อกําหนดวันประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมอบหมายให ฝ า ยเลขานุ ก ารประสานประธานคณะกรรมการ
สภาการศึกษาเพื่อกําหนดวันจัดประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 5/2564
เลิกประชุมเวลา

1๖.๓๐ น.
นางอําภา พรหมวาทย
นางปทมา คําภาศรี
นางคัทริยา แจงเดชา
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ
นายกัมพล ธรรมหมื่นยอง

๒๕
ผูจดรายงานการประชุม
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

