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วันที่ 18 ต.ค.2560 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ เชียงราย 

 การที่จะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ/ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ 3R 8C จ าเป็นต้องมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องผลิตและพัฒนาครู ให้สามารถสอนผู้เรียนได้
ตามท่ีคาดหวังด้วย 

 ฐานข้อมูลที่ถูกต้องมีความส าคัญมากส าหรับใช้ในการวางแผนระดับภาค โดยเฉพาะข้อมูล 
Demand and Supply ส าหรับวิเคราะห์ ก าหนด การผลิตก าลังคน ตอบสนองความต้องการของ 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

 จาก 6 ยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 – 2579 สามารถเชื่อมโยงสู่การวางแผน
การศึกษาในระดับภาค ให้สามารถตอบสนองจุดเน้นการพัฒนาในระดับภาคได้ ใน 9 ขั้นตอน   

1. ล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย 
2. ก าหนดวิธีการท างานและสร้างทีมผู้รับผิดชอบ 
3. แสดง Best Practice  
4. จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
5. Public Feedback 
6. ท า Roadmap สู่ความเป็นจริง 
7. หน่วยขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 
8. สื่อสารให้สังคมรับรู้ 
9. สรุปบทเรียน 

 การผลิตก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ ให้ สอดคล้องกับความต้องการ      
ของท้องถิ่นและภูมิภาคอันดับแรก คือ ต้องระบุปริมาณให้ได้ว่าในแต่ละปีจะผลิตก าลังคนด้านใดบ้าง จ านวน
เท่าใด ซึ่งต้องวิเคราะห์ความต้องการก่อน หลังจากนั้นจึงก าหนด Roadmap ในการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ 

- ระยะที่ 1 แผนการด าเนินงานระยะสั้น โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตก าลังคน
อาชีวศึกษา และจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับ Clester/Super Cluster / 

- ระยะที่ 2 แผนการด าเนินงานระยะกลาง โดยพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะให้สนับสนุนให้ผู้ใช้ และการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ  

- ระยะที่ 3 แผนการด าเนินงานในระยะยาว โดยจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา    
ในด้านสวัสดิการทุนการศึกษา การมีงานท าการ Bench MarK ผู้ส าเร็จการศึกษากับมาตรฐานระดับสากล 
และการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาเฉพาะทาง 

 การวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละ Generation มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนการศึกษา
เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายที่เป็นทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน ทั้ง Hard Skill and Soft Skill  

 การพัฒนาการศึกษาในระดับภาค สามารถใช้กลไดสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมได้  
โดยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-Net)  



 ภาพรวมการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคกับสถาบันอุดมศึกษา สามารถก าหนด    
เป็นลักษณะ Project Base ได้ เช่น โดยการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ โครงการส่งเสริมภาค          
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โครงการยกระดับทอผ้าอีสานสู่สากล โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า     
และการลงทุน โครงการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ ามัน ยางพาราในพื้นท่ีเกษตรภาคใต้  

 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก (EEC) สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่จะเป็นแกนหลักในการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ในแต่ละพ้ืนที่ภาคการผลิตก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นต้องปลูกฝังคุณลักษณะ 
3R 8C ให้แก้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน เพ่ือให้เป็นสารตั้งต้นที่ดีส าหรับส่งต่อให้กับการศึกษา 
ในระดับอ่ืน 

 แผนด้านการศึกษาระดับภาคที่ดี ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านเพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ได้ 

 การก าหนดแผนงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรเน้นการส ารวจความต้องการของนักเรียน/
โรงเรียน ขึ้นมาในลักษณะ Bootom Up 

 ในพ้ืนที่ภาคที่มีสถานศึกษานานาชาติ สามารถใช้ก าหนดเป็นจุดแข็งในการวิเคราะห์        
เพ่ือจัดท าแผนด้านการศึกษาระดับภาคได้ 

 ควรเพ่ิมเติมในเรื่องการสอนด้านวิชาชีพในโรงเรียนเอกชน เพ่ือตอบสนองความต้องการ    
ในพ้ืนที่ระดับภาค 

 ควรใช้กลไก กศจ. โดยมีการส ารวจจ านวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ ที่มีจ านวน
น้อยมากๆ และจัดท าระบบส่งต่อให้มาเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสูงกว่า เพ่ือให้สามารถเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ 

 ในพ้ืนที่แต่ละภาค ควรส ารวจข้อมูลผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มเด็กเยาวชนที่ออกกลางคัน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล และน ามาวิเคราะห์    
เพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสม สอดคล้องแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วย  

 กศน. สามารถบูรณการกับอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ EEC โดยส ารวจจ านวน
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรด้านช่างพ้ืนฐาน และต้องการเรียนต่อในหลักสูตรช่างระดับสูงส่งต่อให้อาชีวศึกษา     
จัดการศึกษาให้ ซึ่ง กศน. สามารถดูแลรับผิดชอบงบประมาณในเรื่องค่าพาหนะการเดินทาง ค่าอาหาร     
แก่ผู้เรียนได ้

 แต่ละพ้ืนที่ภาค ควรส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอ าตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเช่น  

- การสรรหาและพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

- จัดท า School Mapping เพ่ือใช้พิจารณาทดแทนอัตราก าลังครูที่ เกษียณ การเกลี่ย
อัตราก าลัง 

- การวางแผนขอตั้งงบประมาณ งบบุคลากรครู ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 


