
สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา 

     วันองัคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ติดตามมติโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 

คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีประเด็น 
ที่เกี่ยวกับการศึกษาสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ส าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ส าหรั บ โลกที่ เปลี่ ยนแปลงไปของงาน ( ASEAN Declaration on Human Resources 
Development for The Changing World of Work) กรณีที่ มี ความจ า เป็นต้องแก้ ไขปรับปรุ ง 
ร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้วให้กระทรวงแรงงานสามารถด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  และอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

 สาระส าคัญร่างปฏิญญาอาเซียน ฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมือง 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยให้ความส าคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกของงานอันมีสาเหตุ  
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และกระแสการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีต่อก าลังแรงงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงของอนาคตของงานได้ซึ่งมาตรการส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 
 ๑) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย บ่มเพาะวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

สร้างความ ตระหนักแก่แรงงานเยาวชนและนายจ้างถึงความส าคัญของการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ เพื่อปรับตัวต่อ โลกแห่งการท างานที่ก าลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงการศึกษาและการฝึกอบรม  

 ๒) การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและโอกาสการจ้างงาน
ส าหรับทุกคน โดยเฉพาะสตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ปรับปรุงการศึกษาและการจ้างงานที่ครอบคลุม
ส าหรับทุกคน โดยเฉพาะ การปรับปรุงการเข้าถึงและคุณภาพของการฝึกอบรมทักษะฝีมือ ตลอดจน
โอกาสในการมีงานท าส าหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และลูกจ้าง
ในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความพยายามที่จะมีกรอบแผนงานเชิงนโยบาย 
ที่ชัดเจน ในระดับชาติ และ/หรือแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือมุ่งสู่การปรับปรุงนโยบายที่มี
ความสอดคล้อง และให้ เกิดความตระหนักในประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คาบเกี่ยวกับ
นโยบายทางการศึกษา การฝึกอบรม และ ตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม  
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๔) การเพ่ิมบทบาทของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการฝึกงานเพื่อมุ่งสู่โอกาสในการมีงานท า 
ที่ดีกว่าความสามารถในการท างานรายได้ที่สูงขึ้นความมั่นคงในการท างานคุณภาพของงาน  
และความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้กรอบแผนงาน       
ของแต่ละประเทศสมาชิก  

 ๕) การส่งเสริมนโยบายและข้อริเริ่มเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่รวมขั้นตอนหลัก  
ของการศึกษา และการฝึกอบรมไว้ด้วยกัน [เช่น การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
(Technical Vocational Education and Training: TVET) อุดมศึกษา] และการพัฒนาทักษะฝีมือ   
ในองค์กรต่างๆ เพ่ือให้มีทักษะฝีมือที่ จ าเป็นในปัจจุบันและในอนาคต และมีการเคลื่อนย้ายด้านอาชีพ
และการพัฒนาสายงานอาชีพ  

 ๖) การเสริมสร้างความเป็นผู้น าของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา
สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน สร้างแรงจูงใจและยอมรับ
ทรัพยากรที่เอกชนได้ลงทุนไปในการฝึกอบรมทักษะฝีมือการฝึกงาน และการฝึกหัดอาชีพ  

 ๗) การส่งเสริมการใช้ TVET อธิบายให้เห็นถึงโอกาสที่ดีและการมีงานท า การเปลี่ยน
ผ่านจาก โรงเรียนไปยังการท างาน ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน TVET    
ให้การสนับสนุนผู้หญิง เด็กผู้หญิง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพ่ือการเข้าสู่สายงาน TVET ในรูปแบบใหม่ 
ส่งเสริมมาตรฐานสมรรถนะ TVET และ การรับรองที่สอดคล้องกันในประเทศสมาชิกอาเซียน  

 ๘) การส่งเสริมอุปสงค์ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะขับเคลื่อนใน TVET และ
อุดมศึกษาก าหนดหลักสูตรและการประเมินและการจ้างบุคลากรมีคุณภาพด้านการสอนโดยมีงานวิจัย  
ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลที่จะตอบสนองความต้องการด้านตลาดแรงงานซึ่งจะน าไป  
สู่การเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของภาคอุตสาหกรรม 

 ๙) การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดแรงงานและการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวตามความเหมาะสมเพ่ือมุ่งสู่ระบบข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและมีการ
เชื่อมโยงกันรวมถึงคาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องทักษะฝีมือเพ่ือส่งเสริมความสามารถของรัฐบาล 
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรม 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

 ๑๐) การส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคเพ่ือสร้า งความมั่นใจในการเข้าถึง
สาธารณูปโภคที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาส
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย  

 ๑๑) การเสริมสร้าง/จัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสาขา
การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอุตสาหกรรม และการบริหารด้านแรงงาน เพ่ือมุ่งสู่การปรับปรุง
ความสอดคล้องทางนโยบายในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคาบเกี่ยวกัน  

 ๑๒) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียน ว่าด้วยการอาชีวศึกษา (ASEAN TVET 
Council: ATC) เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการประสานงานศึกษาวิจัย และการพัฒนาด้านวัตกรรม รวมถึง    
การติดตามแผนงานระดับภูมิภาคที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าด้าน TVET ในภูมิภาค  



~ ๓~ 
 

 ๑๓) การส ารวจจัดตั้งกองทุนรวมที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่าง
ประเทศ และ หุ้นส่วนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ส าคัญและงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะฝีมือที่จ าเป็นในอนาคต  

 ๑๔) การเสริมสร้างร่วมมือประสานงานกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาอื่น  ๆ 
ภาคเอกชน นักวิชาการ หุ้นส่วนไตรภาคี และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนวิธีการที่สอดคล้องกัน
และครอบคลุมในเรื่องการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

  ๑๕) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและหุ้นส่วนนอกอาเซียน รวมถึง
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ที่ท าให้  
เกิดความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลกการท างานที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 

๒. การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการ 

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑. รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น)       

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส า นักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการภาค (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับต้น) ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๗ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการภาค  
(นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับต้น) ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๒ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการภาค (นัก
บริหาร ระดับสูง) ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 

    
 
 
ติดตามข่าวโดย 
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