รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๓. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๔. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๕. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๖. นางปยาภรณ จันทบาล
๗. นางสาวกัลยา ทารักษ
๘. นายสุชาติ หนูพรหม
๙. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๐. นางจินตนา มีแสงพราว
๑๑. นายธวัช ชลารักษ
๑๒. นางสุจติ รา ดารามิตร
๑๓. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
๑๔. นายสมิต วิโรจนวรรณ
๑๕. นายปราณีต ศรีศักดา
๑๖. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๗. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๑๘. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๑๙. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๐. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
แทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
/๒๑.นายศัจจธร...

๒๑. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๒. นางวรลักษณ จันทพิมล
๒๓. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๒๔. นางนันทา อนะมาน
๒๕. นางสาวสุชีรา แกวกาญจนเศรษฐ
๒๖. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๗. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๒๘. นายศักดิช์ ยั ทวีศักดิ์
๒๙. นายพงศธร พนมสิงห
๓๐. นางจรรยา ชวนานนท
๓๑. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนรักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
รักษาการผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันอังคารที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
¾ ทปษ. (นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย) ขอแกไขมติที่ประชุมหนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๘-๑๙ จาก “ประมาณ
๑๖๐,๐๐๐ โรง” แกไขเปน “ประมาณ ๑๖,๐๐๐ โรง”
มติที่ประชุม : เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
๓.๑ เรื่อง การรายงานผลความกาวหนา/ ผลการดําเนินงานของแตละสํานัก (สช. / สตผ. และ สนย.)
๑. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
¾ นางสุจิตรา ดารามิตร รายงานผลการดําเนินงานพอสรุปไดดังนี้
๑.๑ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพสําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน
๑. ออกระเบียบเพื่อใหโรงเรียนเอกชนถือปฏิบตั ิ จํานวน ๒ ฉบับ
๒. ชี้แจงนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปใหนายกสมาคม/ชมรม เจาหนาที่ สพท. และผูท ี่เกี่ยวของทราบและถือ
ปฏิบตั ิ
๓. จัดทําคูมือการดําเนินการสําหรับโรงเรียนเอกชน และสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
/๔. แจงโรงเรียน...

-๓๔. แจงโรงเรียนจัดทําปายประกาศติดหนาโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯและรณรงคใหผูปกครอง
สละสิทธิ์เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ดอยโอกาส
๕. จัดทําหนังสือซักซอมแนวทางการเก็บคาธรรมเนียม
๖. สช. แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ใน สนง. เขตพื้นที่ แลวรายงานตอ สช.
สช. ไดจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนเอกชนใน กทม.และภูมิภาค เปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน ๓,๖๐๘ โรง นักเรียนไดรับ ๒,๐๑๔,๕๗๖ บาท มี
จํานวนผูสละสิทธิ์ไมขอรับเครื่องแบบนักเรียน ๖๕ โรง จํานวน ๓,๘๔๘ คน และอุปกรณการเรียน ๖๗ โรง
จํานวน ๓,๗๒๕ คน
๑.๒ การชวยเหลือคาครองชีพครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน
ครม. มีมติอนุมตั ิหลักการใหกลุมครู บุคลากร ดานการศึกษา และบุคลากรอื่นในโรงเรียนเอกชน
จํานวน ๑๓๒,๖๐๔ คน เปนผูที่สมควรตรวจสอบสิทธิการรับเงินชวยเหลือคาครองชีพตามโครงการชวยเหลือคา
ครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ รายละ ๒,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินงาน
๑) สช. แจงใหโรงเรียนลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิครู และบุคลากร ที่มีสิทธิรบั เงินชวยเหลือคาครอง
ชีพแลว รวม ๑๒๘,๕๖๗ คน งบประมาณ ๒๕๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท
๒) ขอใชงบกลางจากสํานักงบประมาณจํานวน ๒๕๗,๑๓๔,๐๐๐ บาท และแจงสํานักงานประกันสังคม
เพื่อตรวจสอบสิทธิไมใหเกิดความซ้ําซอน
๑.๓ พิธีลงนามขอตกลงดวยความรวมมือทางวิชาการ
สช. จัดพิธีลงนามขอตกลงวาดวยความรวมมือ(MOU) ทางวิชาการระหวาง สช. กับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานและโรงเรียนเอกชน เพื่อเพิ่มทุนองคความรูใหมีศักยภาพ
ทางวิชาการและการวิจัย เมือ่ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๒ ขอตกลงความรวมมือ มีระยะเวลา ๓ ป จํานวน ๗ เรื่อง
ดังนี้
๑. การผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
๒. การพัฒนาการสงเสริมงาน
๓. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๔. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันดานการศึกษา
๖. การประเมินคุณภาพทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา
๗. กิจกรรมอื่น ๆ ตามหนวยงานทัง้ สองเห็นสมควรซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอทราบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของโรงเรียน นานาชาติ
¾ นางสุจิตรา ดารามิตร รายงานวาเทาที่ทราบมีปญหาเกี่ยวกับการขอยกเวนตราสารจัดตั้ง และขอใช
กรรมการโรงเรียนแทนกรรมการบริหาร
/ ปศธ. เนื่องจากเปนขอ...

-๔ ปศธ. เนื่องจากเปนขอขัดแยงทางกฎหมายซึ่งปฏิบัติไมไดคือ กอนประกาศใช พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ โรงเรียนนานาชาติจะอยูนอกระบบจึงไมมีขอกําหนดเรื่องกรรมการอํานวยการ หลังจากประกาศใช พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ เปนผลใหโรงเรียนนานาชาติตองเขาอยูภายใต พ.ร.บ.ดังกลาว โดยในบทเฉพาะกาล
กําหนดใหคณะกรรมการของโรงเรียนทําหนาที่กรรมการอํานวยการไปพลางกอน โรงเรียนนานาชาติไมมีองคคณะบุคคล
ดังกลาวจึงมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องกรรมการอํานวยการ เรื่องตราสารจัดตั้งและเรื่องอื่น ๆ ขอให สน. และอนุกรรมการ
กฎหมายของ สช. รวมกันหารือเพื่อหาทางชวยเหลือโรงเรียนนานาชาติ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒. เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน ของสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล (สตผ.)
¾ นายทวีสิทธิ์ ใจหาว รายงานดังนี้
๒.๑ สรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ ลักษณะการดําเนินงาน
๑) เปนการตรวจราชการตามนโยบายพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ
๒) การจัดตัง้ ศูนยสนับสนุนและประสานการนํานโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป สูการปฏิบัติที่สาํ นักบริหาร
ยุทธศาสตรฯ ทั้ง ๑๒ แหง และสํานักตรวจราชการสวนกลาง
ผลสรุป สวนใหญเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทวี่ างไว โดยมีปจจัยที่สงผลคือ ความพยายามของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ การสื่อสาร สรางความเขาใจ การมีระบบการกํากับ ติดตามของหนวยงานตนสังกัดที่เขมแข็ง
ปญหา
๑. กระบวนการ เนื่องจากระยะเวลาที่กระชั้นชิดทําใหเกิดการติดขัด
๒. ชื่อของนโยบาย คือ "เรียนฟรี ๑๕ ป" ทําใหผูปกครองเขาใจผิด คือ เขาใจวาเรียน ฟรี ๑๕ ป โดยไม
ตองเสียคาใชจายใด ๆ
ขอเสนอแนะ
๑) การสื่อสาร ทําความเขาใจใหมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุมพอ แม ผูป กครอง
๒) การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน (ตัวแปร : ผูเขาเรียนใหม)
๓) ติดตามการมาเรียน การออกกลางคัน โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษา
๔) มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน กรณีนักเรียนยายเขาออก ระหวางดําเนินการ
๕) ศึกษาสาเหตุและวางแนวปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาการจัดซื้อ จัดจาง โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ
๖) หนังสือเรียน ควรแจกใหเลยไมใชยืมเรียน และใหสงแบบเรียนใหทันเปดภาคเรียน
๗) วางแนวการจัดสรรสําหรับผูเรียนตามมาตรา ๑๒ ของ พรบ.การศึกษา (ผูเรียนของครอบครัว
สถานประกอบการ)
๘) ขยายเวลา และชี้แจงวัตถุประสงคของการสละสิทธิ์ใหชัดเจน
กรณีรองเรียน
- ผูปกครองนักเรียนตองจายคาใชจา ยอื่น ๆ ใหโรงเรียนเพิ่มเติม
- โรงเรียนเอกชนเสนอใหผูปกครองนักเรียนสละสิทธิ์ในการรับเงินตามนโยบายเรียนฟรีฯ ทั้งที่นํา
ใบเสร็จและหลักฐานมาแสดงเพื่อขอรับเงินตามแนวปฏิบัติแลว
- โรงเรียนไมจา ยเงินคาชุดนักเรียนและคาอุปกรณการเรียนใหผูปกครอง โดยแจงวาจะจายเปนคาชุดกีฬาสี
และคาอุปกรณการเรียน และคาอาหารกลางวัน
/โรงเรียนเรียกเก็บ...

-๕- โรงเรียนเรียกเก็บเงินคาหนังสือเรียนจํานวน ๑,๓๐๐ บาท แตกลับเปนหนังสือยืมเรียน
- โรงเรียนแจกหนังสือเรียน แตไมอนุญาตใหนักเรียนนําหนังสือกลับไปทบทวนที่บา น
- โรงเรียนเรียกเก็บเงินคาครูอัตราจาง เจาหนาที่สนับสนุนการสอน คาครูตา งประเทศ คาที่นอน คาสมุด
คาคอมพิวเตอร คาอุบตั ิเหตุ คาวารสาร ถาผูปกครองไมจายนักเรียนก็จะไมไดเรียน
- โรงเรียนไมนําเงินมาจายใหผูปกครองตามนโยบายฯ โรงเรียนแจงวาจะนําเงินไปเปนคาอาหารกลางวัน
๒.๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล รอบที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ แบงเปน ๓ รอบ
รอบที่ ๑ เพื่อพิสูจนสมมุติฐานความเสี่ยง (Project Review)
รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความกาวหนาตามขอเสนอแนะ (Progress Review)
รอบที่ ๓ เพื่อติดตามประเมินผลแนวทางการดําเนินการ (Monitoring / Evaluation)
ลักษณะสําคัญของโครงการที่คัดเลือกเพื่อทําการตรวจ
- เปนหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
- เปนโครงการที่ใชงบประมาณสูง
- เปนโครงการที่ผลักดันลงทุกจังหวัด
- ตองอาศัยความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ
- ตอบสนองตอประเด็นนโยบายรัฐบาลในระดับสูง
โครงการที่ตรวจ ๓ โครงการ
๑. โครงการคุณธรรมนําความรู
มิติประสิทธิผล เปนผลการดําเนินงานของหนวยงานหลักระดับจังหวัด เชนเขตพื้นที่ กศน. จังหวัด
และอาชีวศึกษาจังหวัด คาความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ดานตาง ๆ อยูที่ ระดับเฝาระวัง
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
คาความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาล ดานตาง ๆ อยูที่ ระดับเฝาระวัง
คาความเขมแข็งขององคกรตามเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ อยูในระดับ ปานกลาง
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ (Interactive e-learning)
มิตปิ ระสิทธิผล คาความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ดานตาง ๆ อยูที่ ระดับเรงรัดจัดการ
คาความเขมแข็งขององคกรตามเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ อยูในระดับ ปานกลาง
๒.๓ นโยบายการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
¾ นายวิชัย ริ้วเหลือง รายงานวา กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มี ๘ เรื่อง ดังนี้
๑. ปฏิบตั ิรูปการศึกษาทั้งระบบ
๒. การสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
๓. การพัฒนาครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การจัดโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ
๖. การปรับปรุงกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
๗. การสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใชประโยชนจาก ICT เชิงสรางสรรคเพือ่ เสริมสรางการเรียนรู
/๘. การเรงรัดการ...

-๖๘. การเรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการ
๒.๔ การดําเนินการพัฒนาเครือขายนํารอง การสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทาง PMQA สูสถานศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาทีน่ ํารองไดแก สํานักบริหารยุทธศาสตร ฯ ที่ ๔
(ปทุมธานี) ๖ (ราชบุรี) ๗ (อุดรธานี) และ ๑๐ (ภูเก็ต)
๒. สถานศึกษานํารอง มี ๒ ขนาด คือ ขนาดใหญ และขนาดกลาง ดังนี้
๒.๑ สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๔ (ปทุมธานี)
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (สอศ.) และ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต (สอศ.)
๒.๒ สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๖ (ราชบุรี)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สพฐ.) และ โรงเรียนรัตนราษฎรบาํ รุง (สพฐ.)
๒.๓ สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๗ (อุดรธานี)
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (สพฐ.) และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาขา) (สพฐ.)
๒.๔ สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐ (ภูเก็ต)
โรงเรียนกะทูวิทยา (สพฐ.) และ โรงเรียนดาวรุงวิทยา (สช.)
๒.๕ สรุปภาพรวมผลการติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส ถานศึกษา
ปงบประมาณ ๒๕๕๒
- พัฒนาเครื่องมือและคูมือประเมินสถานศึกษา
- ประกาศรับสมัครสถานศึกษาที่พรอมเขารับการประเมิน ทุกสังกัดทั่วประเทศ
- สมัครผานหนวยงานตนสังกัดวันที่ ๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ เพื่อดําเนินการคัดกรองรอบที่ ๑
สบย. ๑-๑๒ และกทม. ตรวจสอบคัดกรองตามเกณฑที่กําหนด
- มีสถานศึกษาที่สมัครเขามาและผานการคัดกรอง รอบที่ ๑ และ ๒ จํานวน ๓,๖๓๔ แหง
การอบรมใหความรูผูประเมินสถานศึกษา จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เปน ๔ ภูมิภาค รวม ๔๓๑ คน
๒.๖ โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําป การศึกษา
๒๕๕๑
¾ นายนิคม รุงเจริญ รายงานวา
๑. ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
- รางวัลประเภทนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด ๑๑๗ รางวัล แตผา นเกณฑและ
ไดรับรางวัล ๑๑๓ รางวัล ไมผานเกณฑ ๔
- รางวัลประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีทั้งหมด ๑๑๗ รางวัล แตผานเกณฑ
และไดรับรางวัล ๑๐๔ รางวัล ไมผา นเกณฑ ๑๓
๒. ผลการคัดเลือกนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาและการศึกษา
วิชาชีพ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
- รางวัลประเภทนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ มีทั้งหมด ๙๑ รางวัล แตผาน
เกณฑและไดรบั รางวัล ๖๗ รางวัล ไมผา นเกณฑ ๒๔
/รางวัลประเภท...

-๗- รางวัลประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ มีทั้งหมด ๖๕รางวัล แตผาน
เกณฑและไดรบั รางวัล ๓๘ รางวัล ไมผา นเกณฑ ๒๗
๓. ผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
- รางวัลระดับอุดมศึกษามีทั้งหมด ๑๖ รางวัล ไดรับ ๑๖ รางวัล ครบตามเกณฑ
สําหรับการดําเนินงานขั้นตอไปคือ
๑. จัดพิมพประกาศและจัดเตรียมเข็มเชิดชูเกียรติสําหรับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ไดรับ
รางวัลพระราชทาน พรอมทั้งโลสําหรับสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
๒. จัดทําเอกสารเผยแพรรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๑
๓. ดําเนินการจัดทําเครื่องมือติดตามการดํารงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
๒.๗ โครงการสงเสริมนิสยั รักการอาน
๑. จัดทําคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฯ จากทุกฝายที่เกี่ยวของ และกําหนดจัดงานสงเสริมนิสัย
รักการอานแกกลุมเปาหมาย ๔ ภูมิภาค ทั่วประเทศ ไดแก
- ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
- ภาคกลาง
จังหวัดราชบุรี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดรอยเอ็ด
- ภาคใต
จังหวัดตรัง
๒. ระยะเวลาระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๒ โดยมอบหมายใหสาํ นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เขต ๑ ของทุกจังหวัดเจาภาพจัดงาน สําหรับกิจกรรมและแนวทางการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินงานฯ
จะเปนผูกาํ หนดในรายละเอียด
๓. สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล จะดําเนินการสรุปและรายงานผลภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ
ใหกระทรวงศึกษาธิการได รับทราบในโอกาสตอไป
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอหารือเรื่องการตรวจราชการของ ศธ. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทาง ถาตรวจ
แบบเดิมจะเปนงานที่ ศธ. ไมไดทําแลว จึงขอเสนอไปที่สํานักนายก วา ศธ.จะขอตรวจโครงการ ๓ โครงการ ซึ่งจะเปน
แนวทางแบบใหม
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด สินธุพันธประทุม) คณะทํางานไดพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย สรุปวาผลดีของการ
ตรวจแบบเดิม คือเราตรวจแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ไดทั้ง ๑๒ โรง กําหนดใหมีการตรวจ ๓ รอบ และรายงาน
ตรงกับสํานักนายก รอบที่ ๑ ศธ.รายงานเรียบรอยแลว ตอไป เปนรอบ ๒ , ๓ ถาความเสี่ยงมีมากความเขมแข็งมีนอย
เราก็เสนอขอปรับเปลี่ยนวิธีการได สวนจุดออนของเราคือมีการเปลี่ยนนโยบาย ทําใหโรงเรียนที่ตอ งเปลี่ยนตามนโยบาย
อาจไมไดรับการตรวจในรอบที่ ๒ เรื่องความเสี่ยงดานนโยบายทีต่ รวจรอบแรกมีความเสี่ยงในระดับ เรงรัดจัดการ
กรณีนี้ สตผ. จะหารือกับทางหัวหนาผูต รวจสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอแนวปฏิบตั ิตอไปวาจะขอปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจ
ไดหรือไม
 ปศธ. ขณะนี้นโยบายนิ่งแลว เราคงทําโครงการตอยอดโรงเรียนไกลกังวล แบงโรงเรียนออกเปน ๒ กลุม
- กลุมแรก เปนกลุมโรงเรียนที่มีอุปกรณรับสัญญาณครบ เราจัดทําคูมือบริหารจัดการ จัดเตรียมความพรอม
/กลุมที่สอง...

-๘- กลุมที่สอง เปนกลุมโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ
ใหเขตพื้นที่สํารวจกลุมเปาหมายทั้งหมดวามีจํานวนเทาไร ทั้งกลุมที่ ๑ และกลุมที่ ๒ โรงเรียนที่ไมผาน
เกณฑการประเมินจาก สทศ. เปนโรงเรียนขนาดเล็กทีข่ าดแคลนครู เราจะตองรีบจัดหาอุปกรณใหภายในเดือน
สิงหาคมหรือกันยายน
¾ ทปษ. (นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย) แนวความคิด เรื่อง Interactive e-Learning ของกระทรวงไมตรง
กับของโรงเรียนไกลกังวล อุปกรณก็ไมเหมือนกันที่ตรงกันมีเพียง ทีวี เราจัดใหกับโรงเรียนขนาดใหญ และจัดให
เพียงหองเดียว
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) มีขอสังเกตวา การตรวจแบบบูรณาการควรจะทําความเขาใจ
ใหชัดเจนกอนที่จะตรวจ มิเชนนั้นจะทําใหตรวจผิดวัตถุประสงค
 ปศธ. ฝากให ทปษ.(นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย) รวมกับ ศทก. สํารวจโรงเรียน ๑๒ โรงเดิมวามีความ
พรอมในการดําเนินการกับโรงเรียนไกลกังวลเพียงใด
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ขอสังเกตเรื่องโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยเชน สตผ. สนย. และสกพ. เปาหมายเดิม มี
โรงเรียนอยู ๘๐๐ โรง มีสมัครเพิ่มมาเปน ๑,๖๐๐ โรง เวลาที่จะตรวจประเมินก็ขอบุคลากรจาก สบย. มาชวยทําใหยอด
คาใชจายเพิ่มขึ้น ขอให สนย.พิจารณางบประมาณที่จะสนับสนุน
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงานวา เรื่องการตรวจโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การตรวจโรงเรียนพระราชทานหรือการทํางานตามนโยบายพิเศษของสํานักตาง ๆ ขณะนี้มักจะไมคอยดําเนินการ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว เปาหมายมักจะเพิ่มขึ้นทําใหงบประมาณเพิ่มขึ้น และอางวาไมมีงบประมาณ
ขอเสนอแนะ
- เดิมหนวยงานตั้งเปาหมายไวอยางไรก็ขอใหดําเนินการไปตามเปาหมายที่ตั้งไว(ไมเพิ่มกลุมเปาหมาย)
- เมื่อสํานักตองทํางานตามนโยบายพิเศษ ก็ขอใหใชเงินสํานักตัวเองมีอยูกอน (ปจจุบันโดยเฉลี่ยทุกสํานัก จะ
มีเงินประมาณ ๕๐ %) ไมอยากใหสํานักเก็บเงินของตัวเองไวเปลี่ยนแปลงงบ
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) ชีแ้ จงกรณีการกําหนดเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงลงสูสถานศึกษานั้น ตามเปาหมายยุทธศาสตรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดการประเมินไว ๒
รอบ สําหรับปนี้กําหนดเปาหมายไวไมนอยกวา ๘๐๐ แหง การกําหนดเปาหมายไมมีการบังคับ แตเปนการนอมนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และสมัครเขามาเรียนรูพรอมกับการขับเคลื่อน ขณะนี้กําลังอยูระหวางการวางแผนที่
จะทําการประเมิน สกพ.ก็ตระหนักถึงงบประมาณที่ไดรับ และจะใชดวยความประหยัดรอบคอบ จึงขอให สนย. สงเรื่อง
กลับมาให สกพ. เพื่อจัดประชุมกับ สบย.ทั้ง ๑๓ แหง และดําเนินการตอไป
 ปศธ. เรื่องมหกรรมรักการอาน เปนแนวความคิดของคณะกรรมการหรือของใครที่มีแนวคิดจะไปจัดใน ๔
ภาค และชื่องานคอบคลุมงานของกระทรวงและกลุมเปาหมายหรือไม มอบ สตผ. ยกรางเสนอที่ประชุมองคกรหลัก
ภายในสัปดาหหนาเพื่อขอทราบแนวคิดจากที่ประชุม
¾ ผอ.สตผ. (นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม) วัตถุประสงค คือสงเสริมกระแสรักการอานใหเกิดขึ้น ปที่
ผานมาเราจัดที่เมืองทองทําใหตองเสียงบประมาณเปนจํานวนมาก คนในตางจังหวัดเขามารวมงานไดนอย เพื่อใหเกิด
กระแสรักการอานจริง จึงคิดไปจัดในภูมิภาค และนาจะประหยัดงบประมาณได
มติที่ประชุม : รับทราบ
/๓. เรื่อง ผลการ...

-๙๓. เรื่อง ผลการปฏิบตั ิงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (สนย.)
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงาน ดังนี้
งานที่ดาํ เนินการเสร็จสิ้นแลว
๑. แผนการบริหารราชการแผนดิน ศธ.และ สป.(๒๕๕๓-๒๕๕๕)
๒. แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
๓. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ของ สป.
๔. แผนปฏิบตั ิราชการประจําป๒๕๕๒ จังหวัดชายแดนภาคใต
๕. แผนปฏิบตั ิการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒) ของ ศธ. : โครงการลงทุนดาน
การศึกษาและการเรียนรู ของ ศธ.(๒๕๕๓-๒๕๕๕) (๑๐ โครงการ)
๖. การขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๓ ของ ศธ., สป.
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของ ศธ., สป.
๘. คูมือตัวบงชี้และสถิติทางการศึกษา
๙. ประเมินผลการดําเนินงานจังหวัดชายแดนภาคใตประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
๑๐. โครงการรายไดระหวางเรียนประจําป ๒๕๕๒
๑๑. สงเสริมสนับสนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปอยางมีคณ
ุ ภาพ
๑๒. วิจัยคาใชจายที่เหมาะสมของนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเปนขอมูลประกอบการขอ
เพิ่มทุนฯ จาก ครม.
๑๓. การประเมินผลการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ป ๒๕๕๒
๑๔. สรุปการศึกษาวิจัยโครงการติดตามประเมินผลเพื่อ ตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีผล
มาจากการเพิ่มเงินอุดหนุนคาใชจา ยรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานที่อยูระหวางดําเนินการ
๑. รายละเอียดคําชี้แจงการขอตั้งงบประมาณรายจายป ๒๕๕๓
๒. รายละเอียดโครงการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรู
๓. สรุปผลงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
๔. จัดทําตนทุนผลผลิตของ สป.
๕. สนับสนุนการจัดทําแผนบูรณาการการศึกษากลุมจังหวัด
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๒ ของ ศธ. และ สป.
๗. การวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ศธ.
๘. โครงการประชุมทางวิชาการ
๙. โครงการอานเปน เขียนเปน คิดเปน
๑๐. การถายโอนหองสมุดของ กศน.(เปนเลขานุการฯ)
๑๑. การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการสอนศีลธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาโดยพระภิกษุ
๑๒. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่สง ผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานที่จะตองดําเนินการกอนสิ้นปงบประมาณนี้
๑. แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ของ สป.
/๒. การบริหาร...

- ๑๐ ๒. การบริหารงบประมาณป ๒๕๕๒ ของ สป.(เฝาระวัง)
๓. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๒ ของ สป.
๔. พัฒนาบุคลากรของ สนย. เกี่ยวกับการวางแผน
๕. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของ สป.
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. การปฏิบตั งิ านไมตรงตามแผนฯ.ที่วางไว(เลื่อน, ปรับ,เปลี่ยน)
๒. ทํางานซ้ําซาก เปลี่ยนรัฐบาลถึง ๓ ครั้งใน ๑ ปงบประมาณ
๓. การประสานงานระหวางองคกรหลักเปนไปดวยความยากลําบากมาก (เกือบจะเปนอิสระตอกัน)
๔. หนวยงานหลักภายนอกที่เกี่ยวของไมประสานสัมพันธกันในเชิงนโยบาย (กพร., สศช., สงป. และ กค.)
๕. การประชุมกับหนวยงาน(กระทรวง/กรม)ตางๆ ภายนอก ศธ. มีมากเกินไป (เกือบทุกวัน)
๖. หนวยงานตางๆ ใน สป.ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมทั้งป ในลักษณะถมไมเต็ม
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
๑. จากนีไ้ ปเหลืออีก ๔ เดือน จะสิน้ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ขอความรวมมือจากทุกหนวยงานใน สป.
บริหารการใชจายงบประมาณของตนเองใหเพียงพอดวย
๒. งบประมาณป ๒๕๕๓ สป.ไดรบั ลดลงมาก จึงขอความรวมมือจากทุกหนวยงานปฏิบัติ ดังนี้
- ทบทวนบทบาทและภารกิจของแตละหนวยงานใหม (งานที่จําเปนใหคงไว / งานที่ไมจําเปนตัด
ออกไปกอน)
- จัดลําดับความสําคัญของโครงการที่จะปฏิบัติอยางจริงจัง
- บริหารงบประมาณที่ไดรับของตนเองอยางจริงจัง
- ทบทวนภารกิจของคณะกรรมการชุดตาง ๆ โดยดวน(หนาที่ การไดมาของคณะกรรมการ)
- ทบทวนการเชื่อมโยงระหวาง จังหวัด กลุมจังหวัด และกระทรวง และทําความเขาใจกับผูปฏิบตั ิทุกระดับ
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. การมีแผนกลุมจังหวัดจะชวยใหงานของกระทรวงมีประสิทธิผลมากขึ้น สําหรับเรื่องแผนกลุมจังหวัด
นอกจากมี สนย. แลวยังมี ศทก. เขาไปเกี่ยวของดานขอมูลในภาพรวมของประเทศในทุกมิติที่เปนนโยบาย โดย
จัดระบบสารสนเทศที่สามารถอธิบายได เพื่อชวยเรื่องการจัดการศึกษาที่จะแบงเปนโซน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ (สอ.)
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงานวา สรุปหนวยงานเบิกจายภาพรวมทุกงบรายจาย สิ้นสุด ณ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คาเฉลี่ย อยูที่รอยละ ๕๙.๙๘
- เบิกจายตั้งแตรอยละ ๕๙.๙๘ ขึ้นไป จํานวน ๗ หนวยงาน
- เบิกจายต่ํากวารอยละ ๕๙.๙๘ ลงมา จํานวน ๑๒ หนวยงาน
ปญหา / อุปสรรค
๑. อยูระหวางตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย
๒. อยูระหวางตรวจรับ /สงมอบพัสดุ
๓. อยูระหวางลงนามในสัญญา
/ ๔. อยูระหวาง...

- ๑๑ ๔. อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
๕. อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง
๖. อยูระหวางกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ /แบบรูปรายการ /TOR
มาตรการเรงรัดการเบิกจายรายจายลงทุน ป ๒๕๕๒ ของ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑. เมื่อตรวจสอบแลวมีเงินเหลือจาย ประสงคจะขอโอนไปเปนรายจายลงทุน ใหสงเรื่องอนุมัติใหหนวย
รับผิดชอบจัดซื้อ/จัดจาง ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒. รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงตองสามารถเบิกจายเงินไดเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๒
๓. ใหเรงรัดการจัดซื้อจัดจาง และเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๒
๔. ใหแตละหนวยเบิกจายไปกําหนดมาตรการเพิ่มเติมของตนเอง
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอให สอ.ติดตามการใชจายงบประมาณ ทุกสัปดาห
¾ ผอ.สอ.(นางจรรยา ชวนานนท) เสนอมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ โดยขอจัดประชุม
คณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ทุกเดือน
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ขอใหผูบริหารทุกสํานักกํากับดูแลการใชจายงบประมาณของ
ตนเองใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 ปศธ. ขอให สอ. รายงานการใชจายงบประมาณในที่ประชุมวันอังคาร เดือนละครั้ง(ตนเดือนกรกฎาคม)
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง (ราง) แผนยุทธศาสตร สถานศึกษา ๓ ดี (๓D)
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) รายงานวา การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดํารงชีวิต มีวิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย
ตลอดจนมีภูมคิ ุมกันที่เขมแข็งในการปองกันภัยจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุตางๆ สถานศึกษาจึงมีสวนสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม โดยการ
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
สถานศึกษา ๓ ดี หมายถึง สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตใหแกผูเรียน ที่เนน
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม (Decency) การสงเสริมการเรียนรูวิถีชีวิตประชาธิปไตย (Democracy)
และการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug) ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด
เปาประสงค
๑. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การเรียนรูวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
๒. สถานศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ ๓ ดี ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การเรียนรูวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
/กลยุทธ...

- ๑๒ กลยุทธ
๑. เรงรัดพัฒนาคุณภาพทักษะการดํารงชีวิตของผูเรียนทุกระดับ
๒. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรูวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
ในระบบการศึกษา
๓. พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูทักษะการดํารงชีวิตและการบริหารจัดการ
๕. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ ๓ ดี
แนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถานศึกษา ๓ ดี
๑. สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ ตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามยุทธศาสตร
สถานศึกษา ๓ ดี ทั้ง ๓ เรื่อง
๒. เมื่อดําเนินกิจกรรมไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. เกณฑการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี จะพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมโดยผานการรับรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรหรือหนวยงานในพื้นที่ ชุมชน และหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ๓ ดี
๑. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน
- กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมรณรงค/นิทรรศการในวันสําคัญทางศาสนา
- กิจกรรมรวมกับวัดหรือศาสนสถานในชุมชน
๒. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย เชน
- กิจกรรมสภานักเรียน นักศึกษา/ กรรมการสภานักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมที่มีความสัมพันธ/ดําเนินการรวมกับ อปท. ทั้งการสนับสนุน การดําเนินการรวมกัน
หรือแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
- กิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชน เช น เป ด สถานศึ ก ษาเป น แหล ง เรี ยนรู ศู น ย กี ฬ า ศู น ย วั ฒ นธรรม
พื้นบาน โดยมีการดําเนินงานรวมกับชุมชน
- จัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
- การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ
๓. กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน
- กิจกรรมรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่)
- กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE
- กิจกรรมนักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา
- กิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประเด็นขอพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม จากที่ประชุมผูบริหารองคกรหลัก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑. มอบ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนยุทธศาสตร “สถานศึกษา ๓ ดี” ใหสมบูรณ
๒. กําหนดใหนโยบาย “สถานศึกษา ๓ ดี” เปนสวนหนึ่งของเกณฑประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
/๓. กําหนดตัวชี้วัด...

- ๑๓ ๓. กําหนดตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม ใหครอบคลุมทุกดาน และถือเปนตัวชี้วัดรวม
๔. กําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางดานครู และนักเรียน นักศึกษาดวย
๕. ใหมีการประชาสัมพันธ การประกวดโลโก “สถานศึกษา ๓ ดี” และจัดมหกรรมแบบอยางสถานศึกษา
๓ ดี ในชวงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๒
๖. เกณฑการประเมินคุณภาพผูเรียน จัดใหครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน คือ ความรูความเขาใจ มีการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๗. ในสวนของกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ใหเพิ่มเติมเรื่อง การนิยมไทย ประวัติศาสตรชาติไทย
ความภูมิใจในความเปนไทย
๘. ให สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กําหนดเกณฑประเมินใหเปนเกณฑมาตรฐานระดับประเทศ
๙. ใหแตละองคกรหลักและหนวยงาน พิจารณาโครงการ/ กิจกรรม ที่เขารวมกิจกรรมสถานศึกษา ๓ ดี
จัดสงให สป. เพื่อประมวลในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงขอใหตั้งคณะทํางานจัดทําแผนสงเสริมนโยบาย ๓ ดี โดยขอ
ทานรองปศธ. (นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ) เปนประธาน กรรมการประกอบดวยผูแ ทน กศน., สช., สนย., สบย.
บางสวน, สตผ., สกก. และ สกพ. เปนเลขานุการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

๑๒.๒๐ น.

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

