
 
         

 

       

 

       กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
        พิจารณาการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการคณะต่าง ๆ  ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 

 

 
  

 เม่ือวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓        
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   อาทิ  

      ความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่องที่ ๖ “การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัด การเรียนการสอน” โดยเชิญผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าร่วมประชุม              

    นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตรชชาติด้านการศึกษา 

ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้รายงานการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
เกี่ยวกับความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่องที่ ๖ 
“การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน” ดังนี้ (๑) ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ สถานศึกษามีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ๒ รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ ๑ โรงเรียนนิติบุคคลแบบ
องค์การมหาชน (ใช้หลักการมอบอ านาจและเพิ่มหลักการบริหารจัดการแบบองค์การมหาชน) 
ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน ๔๐๖ แห่ง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน ๙๕๓ แห่งรูปแบบที่ ๒ โรงเรียนนิติบุคคลแบบการกระจายอ านาจในก ากับของรัฐ 

(ใช้หลักการมอบอ านาจ และการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน ๑๒,๒๗๕ แห่ง 
และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน ๑๕,๘๓๓ แห่ง ) ส าหรับแนวทางการประเมินผลและติดตามผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนนติบิุคคล เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ได้อย่างอิสระคล่องตัวและเกิดประสิทธิผลในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา (๒) ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๒ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (๒.๑) ก าหนดนโยบาย ข้อเสนอ กฎและระเบียบ เพื่อน าไปด าเนินการให้เกิดความ
คล่องตัว  และเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน (๒.๒) เสนอแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (๒.๓) พิจารณาผลการขับเคลื่อนงานพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อรับทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาและขยายผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค๑) เนื่องจากส านักงานบริหารงานพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาเป็นหน่วยงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ข้าราชการที่มีประสบการณ์ไม่มีแรงจูงใจเข้ามาร่วมงาน       

ฉบับที่ ๕๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
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 ๒) หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระดับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษายังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้าน      
การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมทั้งยังไม่มีความเชื่อม ั่นในการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
รูปแบบใหม่ ทั้งเรื่องของหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการวัดประเมินผล 

 

 

 

 

    พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ” 
            ศาสตราจารยชศักด์ิไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่มีคุณภาพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี และได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการครูและบุคลากรภายใน
วิทยาลัย การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ซึ่งจุดเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ๑) จบแล้วมีงานท า ๑๐๐% ๒) มีเบี้ยเลี้ยง ระหว่าง
เรียนภาคปฏิบัติ ๓) เรียนจากประสบการณ์จริง ๔) ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจ
ค้าปลีก) ที่นักเรียนส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในสาขาธุรกิจค้าปลีก        
จะได้ รับการทดสอบและบรรจุ เป็นพนักงานในต าแหน่ งผู้ ช่วยผู้ จัดการร้านเซเว่นอี เลฟเว่น                
และถ้านักเรียนมีความพร้อมและอยากเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเอง ในลักษณะแฟรนไชส์ของ       
เซเว่นอีเลฟเว่น ได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษสดุในเง่ือนไขของพนักงาน ต่อจากนั้น ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการ
หลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตรกรรม คหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ สู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ ณ บริษัท คลีนฟาร์ม จ ากัด 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีระบบการผลิตผักคุณภาพสูง ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ SME ภายใต้แนวคิด “ผักคุณภาพสูง ปลูกด้วยดินบนแคร่         
ในโรงเรือน” ซึ่งเป็นวิธีปลูกผักแบบฉบับเฉพาะตัวของคลีนฟาร์มด้วยการยกแคร่ในโรงเรือน โดยได้มีการดัดแปลงและประยุกต์จากแปลง
ปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ทั่วไป ยกพื้นแปลงปลูกสูงจากระดับผิวดินราว ๘๐ เซนติเมตร ท าให้มีข้อดีคือช่วยเรื่องการระบายน้ า ลดความร้อน 
ลดปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ที่ส าคัญสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้มาก นอกจากนั้น ความสูงของแคร่ขนาดก าลังดียังช่วยให้คนงานใน
ฟาร์มสามารถดูแลผักได้สะดวกและง่ายขึ้น บริษัท คลีนฟาร์ม  "เน้นการป้องกัน ไม่เน้นรักษา" โดยใช้วิธีธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืช 
และใช้ผลตรวจสารตกค้างเป็นตัวช้ีวัดความปลอดภัย ส่วนการที่จะขับเคลื่อนอาชีวศึกษาได้นั้น นอกเหนือจากการให้ความส าคัญกับ
ภาคอุตสาหกรรมแล้ว ภาคเกษตรกรรมก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs หลักการส าคัญในการจัดท าฟาร์มเกษตรที่
มุ่งไปสู่การประกอบอาชีพอิสระจะต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ด้วยมีดังนี้ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้าน
เกษตรศาสตร์ ด้านคหกรรมศาสตร์ ด้านการบัญชี ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการจะได้น าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการและ
ก าหนดแนวทางในการศึกษาให้มีคุณภาพตามที่คาดหวังต่อไป 
        
 
 
 
 
 
 
 
   
                                       ภาพ – ข่าว โดย นพรินทร์ – สิทธิชัย 


