รายงานผลคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้ วยมาตรฐานและการประกั น
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ และมาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในกรณีที่ผลการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หากมิได้ดาเนินการ ดังกล่าว ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงาน
ต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จากการนาผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สมศ. จึงมีความจาเป็นที่ต้องประสานความร่วมมือกับต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาผลประเมินไปใช้ของสถานศึกษาแต่ละระดับ
สาหรับใช้เป็นแนวทางกาหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
ต่อไป
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่
12/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลการประเมินไปใช้ โดยมี
วาระ 11 เดือน (1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการติดตามและเร่งรัดหน่วยงาน
ต้นสังกัดในการนาผลประเมินไปกาหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตามค าสั่ ง คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน)
ที่ 14/2560 เรื่องแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการน าผลประเมิ น ไปใช้ โดยมี ห น้ าที่ ในการติ ด ตามและเร่งรัด
หน่วยงานต้นสังกัดในการนาผลประเมินไป กาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีวาระ 2 ปี ซึ่งบัดนี้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้มีคาสั่งแต่งตั้ งไปแล้ววันที่ 18 ธันวาคม 2560
และมีระยะเวลาตามวาระตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
สรุปผลการดาเนินงาน
1. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามคาสั่ง
คณะกรรมการบริหารสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 14/2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
2. ได้รับอนุมัติโครงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามบันทึกข้อความที่ ภสส. 284/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (รหัสงบประมาณ 62110713 - 62110714)
1

ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการโครงการการนาผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
3. ดาเนินการตามที่สานักงานได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการ
ติดตามการนาผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยกาหนดกิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่สถานศึกษาที่เป็น Best
Practice การนาผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยคณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณา
เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด
แผนการดาเนินงานต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การดาเนินงาน
เวลาในการดาเนินการ
1. เสนอขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
ไตรมาส 1
2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด
ไตรมาส 1
3. ประสานสถานศึกษา
ไตรมาส 1
4. ประสานคณะอนุกรรมการ
ไตรมาส 1 - 2
5. เข้าเยี่ยมสถานศึกษา
ไตรมาส 3
6. สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการ สมศ.
ไตรมาส 3

2

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้
ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

รายชื่ออนุกรรมการที่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
2. นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย
(รักษาการผู้อานวยการ สมศ.)
3. นายชาญ ตันติธรรมถาวร
(ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
4. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
(ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย)
5. นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์
(ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
6. นายสมภพ เขียวมณี
(ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา ไกรเพชร
(ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
8. ดร.ประวีณา อัสโย
(ผู้แทนเลขาธิการสภาการศึกษา)
9. ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ
(ผู้แทนเลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
10. นางสาวโกสุม สุขะเกศ
(ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
11. นางสาวกรรณิการ์ บารมี
(ผู้แทนเลขาธิการคุรุสภา)
12. นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช
(ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
13. นางกนกกร เจริญพงศ์
(ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
14. นางสาวถวิล จันทร์สว่าง
(ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
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ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

15. พ.ต.ท.สมชาย กาละวงศ์
(ผู้แทนผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน)
16. ดร.นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย
ประธานสภาอุตสาหกรรม
17. พ.ท.หญิง อลิสา รัตนเสนีย์
(ผู้แทนผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
18. นางปริมพร อ่าพันธุ์
(ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย)
19. ดร.เจตนา เมืองมูล
(นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย)
ทีมเลขานุการที่มาประชุม
1. ดร.สมยศ ชี้แจง
หัวหน้าสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ดร.นภาภร ส่งแสง
หัวหน้าสานักประเมินและรับรอง
3. นางศิริธร เวียนศิริ
หัวหน้าภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์
4. นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์
รายชื่ออนุกรรมการที่ไม่มาประชุม
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
8. นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
9. นายกสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย
10. สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติไทย
11. รองผู้อานวยการ สมศ. (สานักประเมินและรับรอง)
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ลาประชุม
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้มาเข้าร่วมประชุม
1. นางสาววราภรณ์ บุญเรือง
2. นางสาวขวัญฤดี สิวรรโณ
3. นางสาวปิยนันท์ อินทุภูติ
4. นางณิชากานต์ แตงวัฒนะ
5. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
6. นายณัฐพล ธิตินานันทกูล
7. นายกีรติ ฆารเจริญ
8. นางสาวภารดี เจียรนัยกูร
9. ดร.มณีรัตน์ จันทนา
10. นางอรนิศา เพชรผล
11. นางสาววิมล ทวีคูณ
12. นางสาวภัคพิชา ภู่ทับทิม

นักวิชาการศึกษา/กศน.
นักวิชาการศึกษา /กศน.
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2
หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน
หัวหน้าภารกิจวิจัยและจัดการความรู้
นักวิชาการภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์
นักวิชาการภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 สถานศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ผู้ช่วยเลขานุการ (นางศิริธร เวียนศิริ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สานักงานดาเนินการประเมินคุณภาพ
นอกรอบสี่ โดยประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) มาให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดวิเคราะห์ประเด็นจาก SAR แล้วจึงจัดส่งมาให้ สมศ. เพื่อทา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้ดาเนินการจัดส่ง SAR มาแล้วดังนี้
การศึกษาปฐมวัย: ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 561 แห่ง จาแนกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็ก ที่ได้รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้ว จานวน 12 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็ก ที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre Analysis) แล้ว จานวน 54 แห่ง และอยู่ระหว่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre Analysis) จานวน 495 แห่ง
การศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน: หน่ วยงานต้นสังกัดได้แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พ ร้อมรับการประเมินในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 จานวน 71 แห่ง ได้แก่ สังกัด อบจ.ชลบุรี จานวน 11 แห่ง และสังกัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 60 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกส่ง (รายงานการประเมินตนเอง SAR) มาจานวน 13 แห่ง ส่วนระยะที่
2 อยู่ระหว่างการจัดส่ง (รายงานการประเมินตนเอง SAR) อีก 47 แห่ง ซึ่งขณะนี้ สมศ. ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น (Pre Analysis) สถานศึกษา ในสังกัด กทม.แล้ว 13 แห่ง และอบจ.ชลบุรี จานวน 11 แห่ง รวม จานวน
24 แห่ง ส่วน สพฐ. ได้แจ้งรายชื่อสถานศึกษา มาให้ สมศ. จานวน 445 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดส่ง SAR สถานศึกษา
จานวน 20 แห่ง มาให้ สมศ.ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
การอาชีวศึกษา: สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 30 แห่ง โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น (Pre Analysis) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) (ครั้งที่ 1-7 เดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562)
ผู้ช่วยเลขานุการ (นางศิริธร เวียนศิริ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.)
สานักพัฒนาและส่งเสริม กาหนดจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกั บหน่วยงานต้นสังกัดฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จานวน 8,345 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด
(อปท.) จานวน 3,130 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7,072 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด 237 แห่ง และ
ด้านการอาชีวศึกษา จานวน 350 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานได้จัดโครงการส่งเสริมไปแล้วจานวน 7 ครั้ง
ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ (2) สุราษฎร์ธานี สงขลา กาญจนบุรี และกาแพงเพชร โดยมีศูนย์พัฒนาเด็ก
เข้าร่วมประชุม จานวน 2,559 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.08 ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเข้าร่วมประชุม จานวน 4,030 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.25 หน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม จานวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.13 ผู้แทนหน่วยงาน
ต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 และมีกาหนดจัดครั้งที่ 8 – 14 ในเดือนกุมภาพันธ์ใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (3) ชลบุรี อุดรธานี ร้อยเอ็ดและพระนครศรีอยุธยา
สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด ชลบุ รี จั ด โครงการส่งเสริม ฯ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้เป็นการจัดประชุม โครงการ “ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
และกระท รวงที่ เกี่ ย วข้ อ ง ป ระจ าปี งบป ระมาณ พ .ศ. 2562” ระดั บ การศึ ก ษ าขั้ น พื้ นฐาน ครั้ ง ที่ 1
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ อนุบาลเมืองใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด
- ศูนย์พัฒนาเด็ก เข้าร่วมประชุม จานวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็ก เข้าร่วมประชุม จานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- หน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมประชุม จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สถานศึ ก ษาด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษา: สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา จั ด โครงการส่ งเสริม
สถานศึ ก ษา จานวน 1 ครั้ง เมื่ อ วัน ที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้ อ งมิ่ งเมื อ ง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จานวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเข้าร่วมประชุม จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- หน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โดยรูปแบบของโครงการ เป็นการบรรยายและเสวนาร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และ สมศ.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ประธานอนุกรรมการฯ (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) มีข้อเสนอแนะดังนี้ การรายงานเป็ นรายงาน
เชิงปริมาณ ควรมี วิธีการประเมิ น การจัดประชุม โครงการส่งเสริมฯ ดังกล่าวเพื่ อให้ เกิดผลลัพ ธ์และเกิดประโยชน์
(outcome) โดยได้รับความรู้ความเข้าใจบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้แทนเลขาธิการ
สภาการศึกษา (ดร.ประวีณา อัสโย) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภาการศึกษาได้กาหนดจัดสัมมนาวิชาการมาตรฐาน
การศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาคนไทย 4.0 โดยมีกาหนดการจัดสัมมนารวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยพบปัญหาว่า
สถานศึกษารู้สึกสับสนในการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กใช้มาตรฐานการศึกษาของ สกศ. และ
อนุบาลใช้มาตรฐานปฐมวัยของ สพฐ.ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กแห่งชาตินั้น ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย
โดยให้สถานศึกษานามาตรฐานเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงปี 2561 แต่ถ้าทางด้าน
กฎหมายต้องใช้มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ อปท.ได้หารือกับสภาการศึกษา
ส่วนในระดับอนุบาลจะใช้ม าตรฐานปฐมวัยของโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒ นาเด็กยังรอฉบับที่กระทรวงมหาดไทยที่จะประกาศใช้ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น นั้ น ถ้ า ใช้ ม าตรฐาน 2 แบบ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จะด าเนิ น การได้ ย ากเพราะมี ค วามแตกต่ า งกั น ซึ่ ง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ แต่กระทรวงมหาดไทยประเมินตามรูปแบบเดิมมีแบบฟอร์ม
เพื่อให้ระบุ ประธานอนุกรรมการฯ (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) การประเมินภายนอกทาหน้าที่ตรวจสอบ
สถานศึกษาว่าสามารถดาเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณ ภาพภายในได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษานั้ น จะต้ อ งเป็ น หน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ที่ น าไปวางแผนปรับ ปรุงพั ฒ นา
สถานศึกษาต่อไป ส่วนการประเมินของ สมศ. ไม่ได้มีมาตรฐานใหม่ แต่จะไปประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในที่สถานศึกษาดาเนินการอยู่
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 5/2561
ผู้ช่วยเลขานุการ (นางศิริธร เวียนศิริ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
การนาผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
1. หน้า 8 ข้อ 7 แก้ไขผู้เข้าร่วมประชุม แก้ไขจาก “นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื่อลันทร์ยอด” เป็น “นางสาว
ภิญญาพัชญ์ เชื้อลันทร์ยอด”
2. หน้าที่ 11 ข้อ 5 แก้ไขรายงานการประชุมใหม่ทั้งหมด ดังนี้
“ผู้แทนเลขาธิการคุรุสภา (นางสาวกรรณิการ์ บารมี) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีการนาผลประเมินไปใช้ในกระบวนการ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยสถาบันการผลิตและโรงเรียนเครือข่ายร่วม
พัฒนาวิชาชีพ ต้องมีผลการประเมินผ่านระดับดี รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะขอให้มีใบอนุญาตฯ
ก็จะใช้ผลการประเมินของ สมศ. เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาเพื่อยืนยันคุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถานศึกษาตามนิยามของคุรุสภา
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ผู้ช่วยเลขานุ การ(นางศิริธร เวียนศิริ) เสนอที่ ป ระชุมว่า ตามที่ สานั กงานได้รับ อนุ มั ติแผนการปฏิ บั ติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการการติดตามการนาผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยกาหนด
กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่สถานศึกษาที่เป็น Best Practice การนาผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
สมศ.จะใช้ ข้ อมู ลรายงานผลการประเมิ นประกอบการพิ จารณาสถานศึ กษาที่ มี ผลการด าเนิ นงานปฏิ บั ติ ที่ เป็ นเลิ ศ
โดยกาหนดเป็นสถานศึกษาต้นแบบ จานวน 1 แห่ง/หน่วยงานต้นสังกัด และนามาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิน
ให้เหลือ จานวน 2 แห่ง เพื่อลงพื้นที่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้นาวาระ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลงานสถานศึกษา
ต้นแบบ/ Best Practice นี้เข้าในการประชุมเพื่อตัดสินร่วมกันให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส
มติ ที่ประชุมรับทราบและโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ประธานอนุกรรมการฯ (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) มีข้อคิดเห็นว่า สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
หมายความว่า หนึ่งเดียว ถ้ากาหนดไว้เป็น 3 ระดับจะมีข้อเปรียบเทียบ โดยระดับ 1 ต้องมาเป็นอันดับแรก ถึงจะสรุป
ได้ว่าความเป็นเลิศจะต้องมีหนึ่งเดียวไม่ควรเป็น 3 ระดับ และควรกาหนด Best Practice เป็นกลุ่มๆ หรือจาแนกระดับ
คุ ณ ภาพ โดยน ามิ ติ คุ ณ ภาพพิ จ ารณาประเมิ น ตามรายละเอี ย ดในระดั บ 3 เท่ า นั้ น ตั ด ระดั บ 2 และ 1 ออก
ถ้าสถานศึกษาใดเป็นตามเกณฑ์ก็จัดระดับและเพิ่มเติมมิติ outcome เช่น มีผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาตามจุดมุ่งหมาย
ของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษามีการกาหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย ก็นามาใช้กาหนดเป็นเกณฑ์เพื่อสามารถ
นาไปใช้กับสถานศึกษาทุกขนาดได้ ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ไปสู่เป้าหมายต่อไป ในส่วนของ
สมศ.นั้นควรทา Best Practice เฉพาะสถานศึกษาที่มีการนาผลประเมินไปใช้ได้ดีโดยจะเกิดผลมากที่สุดและต้องทา
เกณฑ์ใหม่
ประธานสภาอุตสาหกรรม (ดร.นันทวัฒ ชัย วงษ์ชนะชัย) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การวัดระดับเกณฑ์นั้น
จะต้องใช้ระดับการวัดสมรรถนะความสามารถที่เป็น Best Practice ไม่ควรจัดระดับ 1 เพียงอย่างเดียวแต่ระดับ 2 - 3
ก็น่าจะมีด้วยได้ซึ่งอาจจะเป็น Best Practice ด้านอื่นๆ สมศ.ก็ต้องไปดาเนินการต่อที่ปรับในเรื่องการประเมินด้านใด
ทั้ง input process output เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถเลือก input ได้แต่สามารถจัดการศึกษาให้เกิด
output ที่ดีได้
ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มิติที่นาเสนอเป็นในเชิง
กระบวนการ หากแต่ไม่ยุติธรรมกับสถานศึกษาที่มีบริบทไม่พร้อม เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูผู้ช่วย input ไม่ค่อยดี
คะแนน O-NET ไม่สูงเทียบกับ โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีค รูวิทยฐานะเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถมีผลให้ O-NET สูงขึ้น แต่ถ้า
ใช้เกณฑ์ของกระบวนการโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถได้เปรียบในความพร้อมของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการได้
ต้นทุนดี O-NET อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นต้น
ผู้แทนเลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ)
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานศึกษาสามารถรับทราบข้อเสนอแนะที่ได้เสนอให้สถานศึกษาทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ และ
การขยายเวลาให้สถานศึกษาดาเนินการ
ผู้แทนเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ประวีณา อัสโย) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัญหาที่พบของสถานศึกษานั้ น
จะเกี่ยวกับมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจะรวบรวมเพื่อ
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นาเสนอต่อผู้บริหารว่าเห็จนควรจะใช้มาตรฐานการศึกษาแบบใด ทั้งนี้ ถ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กใช้มาตรฐานเด็กปฐมวัย
และอนุบาลจะใช้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
สภาการศึ ก ษา (สกศ.) ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ในส่ ว นภู มิ ภ าคแล้ วนั้ น โดยปั ญ หาที่ พ บคื อ สถานศึ ก ษา
ด้านอาชีวศึกษากับโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งจะนาไปค้นคว้าการทาวิจั ยแนวทางการรายงานที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนกับสถานศึกษาในการดาเนินงานต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
สมศ. ต้องไปทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ โดยจะพิจารณาสถานศึกษาที่เป็น Best Practice ในเรื่องการนา
ผลประเมินไปใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นจะได้มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และจะต้องสามารถใช้ได้
กับสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดาเนินงานการนาผลการประเมินไปใช้ในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ประธานอนุกรรมการฯ (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) แจ้งที่ประชุมให้นาเสนอผลการดาเนินงานในการนาผล
การประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ และมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างไร
ตามลาดับ ดังนี้
1. ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานศึกษาที่เป็น
Best Practice ควรเป็นสถานศึกษาที่สามารถบริหารจัดการตนเองให้สถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาชาติซึ่งได้แก่
ด้านผู้เรียน ด้านนวัตกรรม เป็นต้น และยังรวมถึงกรอบคุณวุฒิ (สมรรถนะ) ด้านผู้บริหารและครูสามารถดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษาชาติ ตัวชี้วัดที่นามาใช้สถานศึกษาจะต้องทาข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ใช้ประโยชน์และ สมศ. สามารถใช้ฐานข้อมูลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกได้
2. ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การนาผลการประเมินไปใช้
นั้น โดยมีความคืบหน้าจากการดาเนินงานภายใต้กฎกระทรวงใหม่นั้น กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และจัดทาคู่มือเพื่อช่วยให้สถานศึกษาสามารถใช้รายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวง ทั้งนี้ได้มีการอบรมบุคลากร 960 คน และการนาผลประเมินไปใช้ ซึ่งได้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้พัฒนาสถานศึกษาและสามารถจัดทารายงานการประเมินตนเอง
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาประจาปี
3. ผู้แทนเลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ)
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดาเนินการยกร่างมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยได้ปรับตาม
ระดับการศึกษาพื้นฐานและด้านการอาชีวศึกษา ต่อมาเมื่อกฎกระทรวงประกาศออกมาใหม่ก็ได้นามาปรับให้สอดคล้อง
กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านการอาชีวศึกษา โดยคานึงถึ งการประเมินคุณภาพภายนอกและคุณภาพภายใน
ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพแต่
ต้องมีการบรรณาธิการก่อน
4. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นางสาวโกสุม สุขะเกศ) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ได้ดาเนินการจัดทาแนวทางให้กับสถานศึกษาไปใช้ในการขยายผล สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
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การศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดประชุมให้กับศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งหมด 76 จังหวัดเพื่อขยายผลให้กับสถานศึกษาไป
ใช้ในเรื่องกฎกระทรวงใหม่ปี 2561 สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) การศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจะนาไปขยายผล และในกรุงเทพมหานครนั้นจะมีจัดประชุมอีก 5 รุ่น ภายในปลายเดือน
มีนาคมนี้ประมาณ 600 กว่าแห่ง
5. ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ ) แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า หลังจากมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติประกาศใช้นั้น ได้มีการปรับสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งหมดให้
ตรงตามมาตรฐาน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานในระบบออนไลน์ กลไก การพัฒนา
ทุกจังหวัดรวม 77 แห่ง และยังอยู่ในระหว่า งอบรมสาหรับผู้รับเลี้ยงเด็กเอกชนรวมทั้งหมด 375 แห่ง กรุงเทพฯ และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนต่างจังหวัดอีกกว่า 1,000 แห่ง
6. ผู้ แ ทนปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม (นายสมภพ เขี ย วมณี ) แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ได้ จั ด ท ามาตรฐาน
การศึกษาครบทั้ง 3 ระดับ และจะได้นาประกาศที่ผ่านสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นาไปให้สถานศึกษาใช้ทามาตรฐาน
ของสถานศึกษา สถาบันได้จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองโดยเน้นเรื่องการจัดเก็บออนไลน์ และการใช้
เทคโนโลยี ส่วนในปีพ.ศ. 2562 ได้จัดทาตัวบ่งชี้เรื่องเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โดยรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่
7. ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา ไกรเพชร) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า มีสถาบันพลศึกษา 1 แห่งจัดการศึกษา 2 ระดับ ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานที่ได้สอดคล้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนาผลประเมินไปใช้จะต้องทาแผนพัฒนาตนเองก่อนนั้นอยู่ระหว่าง
เสนอสภาในเดือนมีนาคม
8. ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
การประกันคุณภาพภายในตามที่รัฐมนตรีได้เห็นชอบอยู่ระหว่างเสนอให้ปลัดกระทรวงลงนามและจากนั้นจัดประชุม
ชี้แจงให้กับครูผู้ดูแลเด็กให้ทราบต่อไป
9. ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางสาวถวิล จันทร์สว่าง) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีสถานศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 437 แห่ ง การศึ ก ษาปฐมวั ย 429 แห่ ง โดยได้ ป ระกาศให้ ส ถานศึ ก ษาใช้ ม าตรฐาน
ตามกฎกระทรวงใหม่ไปแล้ว ได้ดาเนินการขับเคลื่อนให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งในงาน ที่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ประกาศออกมาใหม่ยังไม่ได้
แจ้งให้สถานศึกษาใช้มาตรฐานใหม่และไม่มีปัญหาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
10. ผู้แทนผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ท.หญิง อลิสา รัตนเสนีย์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สถานศึ ก ษาทั้ ง หมด 24 แห่ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง รายงานการประเมิ น ตนเองให้ กั บ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และมี
การสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นแล้วนั้นจึงได้ดาเนินการส่งให้กับทาง สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในเดือนมีนาคม สถาบันจะประสานในรายละเอียดกับทาง สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)ต่อไป
11. ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการต ารวจตระเวนชายแดน (พ.ต.ท.สมชาย กาละวงศ์ ) แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า มี
สถานศึกษา 217 แห่ง ได้ดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้กับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในเดือนมีนาคม โดยมีการแจ้งให้ครูรับทราบและมอบหมายเพื่อเตรียมเข้า
ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ
12. นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย (ดร.เจตนา เมืองมูล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีเสียงสะท้อน
จากสถานศึกษาในการเขียนรายงานการประเมินตนเองนั้น เนื่องจากยังไม่มีแนวทางและตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จ
แล้วนั้น จึงขอให้ต้นสังกัดพิจารณาว่าจะต้องทาอย่างไรให้กระบวนการนี้เกิดความชัดเจน และสถานศึกษาไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ซึ่งต้องการให้สถานศึกษานาผลการประเมินไปใช้พัฒนาให้เกิดคุณภาพความเข้มแข็งนั้นคงยาก เพราะ
สถานศึกษายังมีความสับสนเรื่องมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทาอย่างไรให้สถานศึกษาเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชน จะมีบริบทที่หลากหลายและบางแห่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีความแตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ ทุกๆแห่งนั้นมีความพยายามปรับให้สามารถพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. จึงขอยกเว้น
สถานรับเลี้ยงเด็กที่เป็นส่วนกลาง (ภายใต้ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) ของดรับ
ประเมินของ สมศ. ในปี พ.ศ. 2562 – 2563 เพื่อจะเร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกับให้สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความรู้
และทาความเข้าใจเพื่อรับการประเมินต่อไป
13.ประธานสภาอุ ต สาหกรรม (ดร.นั น ทวั ฒ ชั ย วงษ์ ช นะชั ย ) แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า มี ห น้ า ที่ พั ฒ นา
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมานั้น เน้นมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ
ในปัจจุบันเน้นการใช้งานด้วยหุ่นยนต์ ส่วนด้านการศึกษานั้น สภาอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในด้าน ของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและด้านการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการทาความร่วมมือกันในรูปแบบบทวิภาคี โดยให้มีตัวแทนร่วม
ประสานการพัฒนา input เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตกับผู้ผลิตบัณฑิตนั้น สิ่งที่สามารถพึ่งพาสภา
อุตสาหกรรมได้นั้น น่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะบัณฑิตเพื่อรับรองบัณฑิตพร้อมทางานหรือพร้อมเป็นผู้ประกอบการนั้น
โดยสามารถส่งนักศึกษาไปทางานกับผู้ประกอบการให้เกิดการ start up ต้องอาศัยสภาอุตสาหกรรมช่วยในเรื่องนี้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 นัดหมายประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนาผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวภัคพิชา ภู่ทับทิม
นางสาววิมล ทวีคูณ
นางสาวกนกวรรณ ศรีบญ
ุ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย
นางศิริธร เวียนศิริ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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