สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชัน้ ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๔. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๕. นายทวีสทิ ธิ์ ใจหาว
๖. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๗. นายสมปอง เย็นใส
๘. นางปยาภรณ จันทบาล
๙. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๐. นางสาวยินดี สิทธิยากร
๑๑. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๑๒. นางลัดดาทิพย วงษสุมา
๑๓. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๑๔. นายกมล รอดคลาย
๑๕. นางศิริพร กิจเกื้อกูล
๑๖. นายพินจิ ศักดิ์ สุวรรณรังค
๑๗. นางสาววิมลพร พันธุมนตรี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
/๑๘. นายเกียรติศักดิ์...

-๒๑๘. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๙. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๐. นายอุดม บุตตะ
๒๑. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๒๒. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๓. นายอนันต ระงับทุกข
๒๔. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๕. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๖. นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน
๒๗. นายปญญา ทุงคาใน
๒๘. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๙. นางสาวอุษา อนุกูล
๓๐. นางจรรยา ชวนานนท
๓๑. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. หนังสือเรื่อง เยาวชนบนทางสามแพง เปนการศึกษาถึง
ปญหาของเด็กไทยทั้งหมด และไดมอบใหสารวัตร
นักเรียน จํานวน ๑,๐๐๐ เลม เพื่อมอบใหเขตพื้นที่
สําหรับแจกใหพื้นที่เกี่ยวของ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ

๒. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๑ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ - ปศธ. ขอให ผตร.(นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ)
ในฐานะผูแทน ปศธ. และกรรมการ สปสช. และ
แหงชาติ (สปสช.)หารือรวมกับ ศธ. จะดําเนินโครงการ
สกพ. เปนผูดําเนินโครงการ และจะไดจัดทํา
จัดระบบหลักประกันสุขภาพใหกับนักเรียน นักศึกษา
รายละเอียดอีกครั้ง
สถานศึกษา ไดมอบ ผตร.(นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ)
ในฐานะผูแทน ปศธ. และกรรมการ สปสช. และ สกพ.

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เปนผูดาํ เนินโครงการ และประสานงานในรายละเอียดกับ
สปสช. เพื่อใหความสําคัญเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีของ
นักเรียน นักศึกษา

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๓. เรื่อง งบประมาณประจําป ๒๕๕๒
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. ไดแจงในการประชุม - ที่ประชุมรับทราบ
ในประเด็นที่มผี ลกับกระทรวงศึกษาธิการ ทีน่ าสนใจก็คือการ
เรียนฟรี ๑๔ ปวาเรียนไดจริงหรือไม ซึ่งไดชี้แจงวา
งบประมาณที่ขอยังไมไดรบั การอนุมัติ และทําใหผูปกครอง
เกิดความเดือดรอน และมีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
๑) เรื่องของ กรอ.
๒) เรื่องคุณภาพการศึกษา
๓) เรื่องการแกไขปญหาภาคใต
๔) เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอุดมศึกษา
๕) เรื่องทั่ว ๆ ไป
และปดประชุมเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันเสาร และมีการ
แตงตั้งกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ ในสวนของ
กระทรวงศึกษาธิการ จะมีการพิจารณาในลําดับที่ ๒๐
คาดวาประมาณเดือน ส.ค.
๒.

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สป. (สอ.)
นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์ หน.กอ.สป. ไดนําเสนอเรือ่ ง
บริหารความเสี่ยง แบงเปน ๔ ดาน คือ ดานกลยุทธ ดาน
การปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
โดยป ๒๕๕๐ วิเคราะหออกมาแลวมีถึง ๒๖ ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงที่ไดดําเนินการไปแลว เชนความเสีย่ งดานกลยุทธ
ไดแก นโยบายเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอย และโครงสราง
องคกรใหมขาดความเปนเอกภาพ ความเสี่ยงดานการเงิน
ไดแก เรื่องการเบิกจายงบประมาณไมทันในปงบประมาณ
และเรื่องการพัฒนาระบบ GFMIS ในป ๒๕๕๐ ยังคงตอง
ใชระบบมือเขาชวยดวย
แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงป ๒๕๕๑
๑) สป.ตองนําแผนงาน โครงการ งานหรือกิจกรรมตาง ๆ
ที่กําหนดในแผนปฏิบตั ิราชการประจําป งบประมาณ
๒๕๕๑ มาวิเคราะหความเสีย่ ง

 ปศธ. ใหขอ เสนอแนะวา
๑. ความเสี่ยงควรเจาะลงไปวาเปนเรื่องใดบาง
เพื่อความชัดเจน
๒. ใหมีขอมูลที่เปนรูปธรรม เพื่อ Warning
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ประชุม Workshop ขาราชการใหทํา Poster
ประชาสัมพันธ ๑) สรุปปจจัยเสี่ยงทั้งหมด
๒) ทําเรื่องยากใหงายขึ้น และ Poster
จํานวน ๒ แผน แผนที่ ๑ สรุป Risk factor
ตัวปจจัยเสี่ยงทั้งหมด ๒๕ ตัวโดยแบงเปน ๔
คอลัมนตามปจจัยเสี่ยงทั้ง ๔ ดาน ใสแตละ
item ลงไป เพื่อใหรูวา ๒๕ ปจจัยเสี่ยงคือ อะไร
แลวพิมพแจก หรือพิมพเปนโปสเตอรติดตาม
หอง ตามลิฟท ตามบอรดตาง ๆ

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๒) การดําเนินงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในป
แผนที่ ๒ เปน Risk factor ที่ตอง warning
๒๕๕๑ ควรใหบุคลากรทุกคนเขามีสวนรวม และการ
หรือ watching วาขณะนี้ปจจัยเสี่ยงใน สป.
กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตองจัดใหครอบคลุม
โดยภาพรวมมีปจจัยใดบางที่ตองเฝาระวัง ควร
องคประกอบของความเสี่ยง
มีการใช Template งาย ๆ เพื่อสรางความเขาใจ
๓)การประเมินความเสี่ยงขององคกรในทุกขั้นตอน
ไดงายขึ้น
ผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมตองเปน
๔. การจัดสรรเงินโบนัส มีการรองเรียน ขอให
ผูวิเคราะห กําหนดและประเมินความเสี่ยง
กบค. สอ. และ กพร. นํามาเสนอในวาระครั้ง
๔)ทุกแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ควรวิเคราะหตน ทุน
ตอไป ชวยนําแนวทางทีค่ วร จะตองปฏิบัติมาดู
ความเสี่ยงที่สําคัญ ความสัมพันธและผลกระทบที่อาจเกิด
และกอนแตละสํานักจะพิจารณาอะไร ใหมารวม
ขึ้นกับโครงการอื่นๆ ดวย
กันพิจารณาหลักเกณฑกันกอน จะไดไมมี
๕) วางแผนและกําหนดวิธกี ารควบคุมปจจัย
ปญหาในการทํางาน
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อบริหารจัดการ
 รอง ก.ค.ศ.(นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล) การประเมิน
ใหมีความเสี่ยงอยูในสภาพที่เปนผลดีกบั
เฉพาะตัวแผนฯ หรือวาตองมีกิจกรรม
วิทยากรไดแนะนําวา เวลาเหลืออีกเพียง ๓เดือน จึงควร
ดวย เพราะไมสามารทํากิจกรรมไดทนั ภายใน
เลือกเฉพาะปจจัยเสี่ยงที่สําคัญมาดําเนินการกอน สวนในป
ก.ค-ก.ย. ๕๑
หนาจะเริ่มตนใหมก็ได ไดแก
O๑ การปฎิบตั ิงานในพืน้ ที่เสี่ยงภัย ซึ่งจะขอให กศน. สตผ.  ผอสนย. (นายอนันต ระงับทุกข) หนา ๒๖ O๑
การปฏิบตั งิ านในพื้นที่เสีย่ งภัย เปนประเด็น
และหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมรับผิดชอบดําเนินการลด
ความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินของคนในพื้นที่
ความเสี่ยง
หรือไม ถาเปนประเด็นนีแ้ ผนงานที่จะให
O๔ คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรสมัครใจไปปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่เสี่ยงภัย
ไมมีประสิทธิภาพเทาทีค่ วร
และเพิ่มแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงาน จะไมใช
O๙ เรื่องอาคารประสบอัคคีภัย จะลดความเสี่ยง โดยทาน
กิจกรรมลดความเสี่ยงในพื้นที่
ปลัดแตงตั้งคณะปองกันอัคคีภัย จัดทําแผนปองกันอัคคีภัย
อบรม ฝกซอม สรุปและติดตาม
C๑ คือขาดการควบคุมกํากับการนํา software มาใช
ทาง ศทก.และทุกหนวยงานในสป. รวมกันดําเนินงาน

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ปจจัยเสีย่ งอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นจริง คือเรื่องโบนัส ให
เจาของเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องนี้ (กบค.สอ. กับ กพร.) การ
ประชุมคราวหนาใหนํามาอธิบายในภาพรวมของ สป.วาคือ
อะไร การบริหารในแตละสํานักทําเหมือนกันหรือไม ทําไม
บางสํานักมีบตั รสนเทห ถาเปนไปไดแตละสํานักถาจะ
พิจารณาอะไร ควรเชิญผูเกีย่ วของมารวมทําเกณฑและ
รับรองเกณฑเพื่อไมใหเกิดปญหาในการพิจารณา
๒.๒ เรื่อง การประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัด สป.
ประจําป ๒๕๕๑ (ศทก.)
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ผอ.ศทก. รายงานจะมี
เรื่องแจง ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่องประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัด สป.
ประจําป ๒๕๕๑
การประกวดเว็ บ ไซต ห น ว ยงานในสั ง กั ด สป.
ประจํ า ป ๒๕๕๑ ครั้ ง ที่ ๓ วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ จั ด
ประกวดเว็บไซตหนวยงานในสังกัด สป. เพื่อสงเสริมให
แตละหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุง ขอมูล ขาวสาร บน
เว็บไซตหนวยงานใหมีความทันสมัย และนาสนใจยิ่งขึ้น
 กลุมเปาหมาย หนวยงานในสังกัด ๒๙ หนวยงาน
 ระยะเวลา เดือน ก.ค.- ก.ย. ๕๑
 คําสั่งแตงตั้ง
๑)ที่ปรึกษา ๒) คณะกรรมการ
ดําเนินงาน ๓) คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
Óผลการประกวดป ๒๕๕๐
๑. รางวัลชนะเลิศ (สํานักงานรัฐมนตรี)
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (สตร.ข. ที่ ๘)
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (สคบศ.)
๔. รางวัลชมเชยประเภทความสวยงาม (สตร.ข. ที่ ๖)
๕. รางวัลชมเชยประเภทความคิดสรางสรรค (สคบศ.)
๖. รางวัลชมเชยประเภทความสามารถดานเทคนิค (สช.)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

 ทปษ.(นายกมล รอดคลาย) เรียนวา
เว็บไซตของแตละป มีการลบขอมูลทิ้ง
และเมื่อตองการคนหาขอมูลของปที่แลวก็ไม
เจอขอมูลแลว หาวิธีการเก็บขอมูลไว
 รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ)
๑. ใหมีการพัฒนาบุคลากรของสํานักที่จัดเว็บไซต
ไดลําดับทาย ๆ
๒. นาจะมอบให สพฐ. ดําเนินการตอ
๓. ที่ประชุมรับทราบ

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
Óรางวัลการประกวด ประจําป ๒๕๕๑
๑. รางวัลชนะเลิศ
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๔. รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล
๕. รางวัล TOP VOTE จํานวน ๑ รางวัล

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ
๒. เรื่อง Interactive Learning
เปนเรื่องนโยบายของรัฐมนตรี โดยมี รอง ปศธ.
(นายชินภัทร ภูมิรัตน) เปนประธาน และ ศทก. ในฐานะ
เปนเลขานุการ การดําเนินการไดแตงตั้งคณะกรรมการและ
มีการประชุมไปแลว ๒ – ๓ ครั้ง ลักษณะ Interactive
Learning
เปนการผสมประสานระหวางเทคโนโลยี
โทรทัศน กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําไปใช เพือ่ ให
ร.ร. เปนตนทางนําไปใชโดยจะเนน ๓ วิชา คือ อังกฤษ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เริ่มตนเดือนสิงหาคม ได
ร.ร. ตนทาง ๓ แหง โดยรวมกับ สพฐ. ไดแก ร.ร. สตรีวิทยา
ร.ร. บดินเดชา และ ร.ร. เทพศิรินทร ร.ร.ปลายทาง
ร.ร.ใน จ.เชียงใหม, บุรีรัมย ,สุพรรณบุรี, นครศรีธรรมราช
และ พัทลุง เปดเปนทางการวันที่ ๔ ส.ค.๕๑
- ที่ประชุมรับทราบ
๓. เรื่อง Inter Trach to the Teacher
เนนครู สช. ขณะนี้กาํ ลังเปด โดยเชิญผูบริหาร
ประมาณ ๕๐ แหง และไดขยายผลไปยัง ร.ร. ของรัฐไปแลว
และ สป. ไดดึง สช. มาขยายผลไปแลว และขณะนี้กําลัง
อบรมที่ ศทก.
๒.๓ เรื่อง การประชุมคณะทํางานรวมไทย-มาเลเซีย
ภายใต ก รอบบั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยความร ว มมื อ
ดานการศึกษา ครั้งที่ ๑ (สต.)
 รอง ปศธ. (นายชินภัทร ภูมิรัตน) ไดให
นางจุไรรัตน แสงบุญนํา ผอ.สต. ไดรายงาน
ขอคิดวา การใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
การประชุมคณะทํางานรวมไทย-มาเลเซียภายใตกรอบ
ทํางานรวมกัน จะสรางบรรยากาศความเปน
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษา ครัง้ ที่
มิตรของเพื่อนบาน ทําใหมีพลังในการรวมมือกัน
๑ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ มิ.ย. ๕๑ วัตถุประสงคเพื่อ

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
เสริมสรางความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการไทย  รอง ก.ค.ศ.(นางศิริพร กิจเกื้อกูล) การพัฒนา
และกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียภายใต MOU
หลักสูตรอิสลามศึกษาไดทําอะไรใหคนไทยบาง
 พิธีเปดการประชุม
โดย ปศธ. (นางจรวยพร
หรือไม
ธรณิ น ทร ) และในระหว า งประชุ ม ท า นปลั ด ได พู ด ถึ ง  รอง ปศธ. (นายชินภัทร ภูมิรัตน)
ความสัมพันธไทย-มาเลเซีย ในดานการศึกษา ในระหวาง
๑. กศน. เสนอใหมีการจัดตั้งศูนย กศน. ใน
การประชุมไดมอบให รอง ปศธ.(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
ชายแดน-มาเลเซีย เพื่อสนับสนุนใหคนไทย
เปนเปนประธาน ทําหนาที่แทนรวมประชุมกับ
ไดเรียนรูภาษาไทย ขนบธรรมเนียมไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย
และไดมีการ
๒. เรื่องทุนการศึกษา ระดับขั้นพืน้ ฐาน ปละ
ดําเนินการ
๖๐ ทุน และในระดับอุดมศึกษา ปละ ๑๐ ทุน
 แผนปฏิบัติการความรวมมือดานการศึกษา
ไทย-มาเลเซีย (๒๕๕๑-๒๕๕๕)
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาศาสนาอิสลาม
 การพัฒนาครูตนแบบ
 การเสริมสรางเครือขายโรงเรียน
ขอเสนอฝายมาเลเซีย
๏ การฝกที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จัดการฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นใหแกครูนาฎศิลปมาเลเซีย ๒ คน มา
ฝกอบรมหรือรวมปฏิบัติดานการประเมินผลการสอนวิชา
นาฏศิลปในประเทศไทย
การฝกอบรมในสถาบันอาชีวศึกษา
๑. ขอใหสถาบันอาชีวศึกษา จัดการศึกษาดูงาน
ใหแกครูชาวมาเลเซียมาฝกอบรมหรือ attachment ใน
สถาบันการศึกษาของอาชีวศึกษาดานเกษตรกรรมที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี
บางไทร
๒. ดานการตอนรับและการทองเที่ยวที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
การดูงานดานการศึกษาพิเศษ
๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัด
รายการศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทาง
รางกาย และการศึกษาสําหรับผูพิการทางหูในเบื้องตน
๒. จัดการฝกอบรมที่วิทยาลัยราชสุดาในโอกาสตอไป

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
 การจัดโครงการสัมมนารวม
๑. กระทรวงศึกษาธิการไทยรวมจัดโครงการสัมมนา
เรื่องการพัฒนาภาวะผูน ํา (leadership)
๒. ครูใหญประเทศไทยและมาเลเซีย ประเทศละ ๑๐ คน
เขารวมการสัมมนา
๓. ทั้งสองประเทศจะรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใน
ประเทศของตน
 ความรวมมืออื่นๆ
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอการ
ดําเนินงานวิจยั รวมกัน
๒. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะจัดใหมีการ
สัมมนาประจําป (Annual Seminar) และนําผลการวิจัย
หรือประสบการณมานําเสนอและแลกเปลีย่ นระหวางกัน
๓. สํานักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประสงคจะมีความรวมมือในการ
จัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนที่ประเทศมาเลเซีย เพือ่
สนับสนุนใหคนไทยที่มาเลเซียไดมโี อกาสเรียนภาษาไทย

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๒ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ ราชการ
ระดับกรม (PMQA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ (กพร.)
นางเพียงจันทร ทองปาน ( กพร. ) ไดรายงาน ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมมีมติ มอบ กพร. จัดเตรียมขอมูลเพื่อ
แนวทางการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๑๒ (PMQA)
ประกอบการตัดสินใจเลือก หมวด ๑ หรือ
รอบ ๑๒ เดือน
หมวด ๕ ในการตรวจประเมินภาคสมัครใจ
๑. ใชแนวทางการตรวจประเมินตามปงบประมาณ ๒๕๕๐
โดยคํานึงถึง ความเหมาะสมและโอกาสที่จะ
๒. บริษทั ไทยเรทติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด
ไดรับคะแนนสูง(ความทาทาย)
(TRIS) เปนผูต รวจประเมิน ประกอบดวย

-๙ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ไดแก ขอ
คําถามที่ ๖ เรื่องการบริหารความเสี่ยง และขอคําถามที่
๘ เรื่องการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
หมวด ๔ ทุกขอคําถาม ไดแก เรื่องการจัดการความรู
และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
ADLI ประกอบดวย ๒ สวน คือ
๑. ตรวจประเมินภาคบังคับ จํานวน ๑ หมวด ไดแก
๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรมดาน
บริการ) จะตรวจหมวด ๓ การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๑.๒ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กรมดาน
นโยบาย) จะตรวจหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
๒. ตรวจประเมินภาคสมัครใจ จํานวน ๑ หมวด (ยกเวน
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู )
โดยใหคัดเลือกหมวดที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อใหสํานักงาน
ก.พ.ร. ตรวจประเมินในภาคบังคับและภาคสมัครใจ ในขอ
คําถามที่เปนจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง
หลักฐานสําคัญ ที่ตองเตรียมไวประกอบการตรวจ ตาม
ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓(๒)
๑. หลักฐานของแตละหมวดจํานวน ๓๕ หลักฐานจาก
๔๐ หลักฐาน (ไมรวมรายการที่ ๕ , ๒๐, ๒๑, ๓๙ และ ๔๐)
๒. สําหรับอีก ๕ หลักฐาน คือรายการที่ ๕ , ๒๐,
๒๑, ๓๙ และ ๔๐ (ซึ่งสวนราชการสวนใหญยังไมได
ดําเนินการ)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ๑๐ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดวางระบบสนับสนุนดังนี้
๑. รายการที่ ๕ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
องคกร สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดอบรมสวนราชการตางๆ
ใหแลวเสร็จใน เดือน สิงหาคม ๒๕๕๑
๒. รายการที่ ๒๐ ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ(กรณีสวนราชการ ที่สํานักงานสถิติแหงชาติ
ไมไดดาํ เนินการสํารวจขอมูลให) และรายการที่ ๒๑ ผล
การสํารวจ ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (สําหรับ
ทุกสวนราชการ)
๓. รายการที่ ๓๙ และ ๔๐ คูมือการปฏิบัติงานของ
กระบวนการทีส่ รางคุณคาอยางนอย ๒ กระบวนการ และ
คูมือการปฏิบตั ิงานของกระบวนการสนับสนุนอยางนอย ๒
กระบวนการ
วิธีการจัดทําคูม ือจากเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual) สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต

การดําเนินการ/การมอบหมาย

www.opdc.go.th/oldweb/thai/leading_book_
๗/work_manual.pdf รวมทั้งอาจใชแผนผังแสดง

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีส่ วนราชการเคย
ดําเนินการในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการเพื่อประชาชนมาประกอบในการจัดทําคูมือดังกลาว
สําหรับการนําเสนอวันนี้ ขอใหผูบริหารระดับสูงไดรวมกัน
พิจารณาคัดเลือกตรวจประเมินภาคสมัครใจ จํานวน ๑ หมวด
๒.๔ เรื่อง สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาผูนําการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต
(สคบศ.)
นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขํา (สคบศ.)
ไดรายงานวาระหวางวันที่ ๗ ม.ค.- ๑๔ พ.ค. ๕๑ มี
ผูบริหารเขาอบรม จํานวน ๑๐ รุน จาก ๕ จังหวัด
(ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา รวม ๑๕๕ โรงเรียน
เปนชาย ๓๖๔ คน หญิง ๑๘๑ คน รวม ๕๔๕ คน

- ที่ประชุมรับทราบ

- ๑๑ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๑. ผูเขาอบรมประกอบดวย
- ผูบริหารสถานศึกษา
๑๖๘ คน
- ผช.ผูบริหารสถานศึกษา ๑๔๕ คน
- หน.กลุมสาระ/หน.หมวด ๒๓๒ คน
๒. เนื้อหาการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง
๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา การศึกษาในเขตการศึกษา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต
๒.๒ ผูนาํ การเปลี่ยนแปลง
๒.๓ กลยุทธการบริหารงานของผูนําการเปลี่ยนแปลง
และแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูสูมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๒.๔ แนวคิดดานการศึกษาโดยสันติวธิ ี
๒.๕ บทบาทของผูบริหารตอการเสริมสรางสันติสุข
จังหวัดชายแดนใต
๒.๖ ศึกษาดูงาน
 สถานศึกษาภาครัฐ ประกอบดวย
๑. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จ.นครปฐม
๒. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม
๓. โรงเรียนเนินพลับหวาน จ.ชลบุรี
๔. โรงเรียนผินแจมวิชาสอน จ.ชลบุรี
๕. โรงเรียนพนัสพิยาคาร จ.ชลบุรี
 สถานศึกษาภาคเอกชน ประกอบดวย
๑. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒. โรงเรียนจิระศาสตรวทิ ยา จ.พระนครศรีอยุธยา
๓. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร จ.ชลบุรี
 หนวยงานภาครัฐ
- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
อ.สัตหีบ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
 หนวยงานภาคเอกชน
- บานสุขาวดี โดย ดร.ปญญา โชติเทวัญ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ๑๒ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๓. ผลการพัฒนาผูนาํ การเปลี่ยนแปลง ไดความรู ไดรับ
ประสบการณ ไดเพื่อน ไดถอดปจจัยความสําเร็จของ
หนวยงานตาง ๆ และนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
๔. ความคิดเห็นของผูเขารับอบรมโดยภาพรวม
๔.๑ ผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจและ
ตระหนักในหนาที่การเปนผูน ําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ
มากที่สุดทั้ง ๑๐ รุน
๔.๒ ผูเขารับการอบรมเห็นวาการบริการของเจาหนาที่
อยางเปนมิตรอยูในระดับมาก และมากที่สดุ ทั้ง ๑๐ รุน
๔.๓ ผูเขารับการอบรมไดรับประโยชนจากการศึกษาดู
งานสถานศึกษา และหนวยงานเอกชน อยูในระดับมากและ
มากที่สุด ทั้ง ๑๐ รุน
๔.๔ พลังการขับเคลื่อนในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
นี้สามารถสงผลสัมฤทธิ์ถึงผูเรียน อยูในระดับมาก ทั้ง ๑๐ รุน
๔.๕ ผูเขารับการอบรมทั้ง ๑๐ รุนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฝกอบรมทั้ง ๔ ดาน อยูในระดับมากที่สุด
๕. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป ๒๕๕๑
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสําเร็จการพัฒนาผูนาํ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบ ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต
ผลการดําเนินงานอยูใ นระดับ ๕ : มีการรายงานผล
การดําเนินงานการพัฒนาผูน ําการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนใตตอ
หัวหนาสวนราชการ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ๑๓ ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๓. เรื่องอื่นๆ
- ปศธ. รับมอบและขอบคุณสถาบันรามจิตติ
๑. การรับมอบหนังสือ
และจะมอบใหเขตพื้นที่ ที่จะมาประชุมวันที่
ปศธ. รับมอบหนังสือจาก ดร.อมรวิชช นาครทรรพ
๗-๘ ก.ค. ๕๑ และจะสงใหหนวยงานทางการ
ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติ ทําหนังสือชุดทักษะชีวิต:
ศึกษาที่เกี่ยวของตอไป
แนวคิดและแนวทางสงเสริมการเรียนรูเพื่อสุขภาวะในมิติ
ตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ จุดประกาย ขายความคิด
ใหแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดานทักษะชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูปกครองทัว่ ไป ชุดทั้งหมด
๙ ดาน ไดแก ๑)สันติศึกษา ๒) สวัสดิศกึ ษา
๓) ครอบครัวศึกษา ๔) จริยศึกษา ๕)เพศศึกษา
๖) พหุวัฒนธรรมศึกษา ๗) บริโภคศึกษา ๘) เหลายา
ศึกษา และ ๙) สื่อศึกษา ใน ๑ ชุด มีจํานวน ๑๐ เลม
เพื่อมอบใหแกทางกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนทั้งสิน้
๑,๐๐๐ ชุด (จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม) เพื่อสงมอบหนังสือ
ชุดดังกลาวใหสถานศึกษาตอไป
๒. เรื่องการทําสัญญาผูกพันกอนสิ้นปงบประมาณ
๒๕๕๑
รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ)
๑. ขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการทําสัญญา เชน สกก.
การสรางศูนยผินแจมวิชาสอน
๒. เรื่องของสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เงินของผูต รวจราชการฯ ไดขอไปทาง สนย. แลว
หรือยัง ผอ.สอ. ไดแจงวา ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

- ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๕ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สอ.สป.
ผูจดรายงานการประชุม

