รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
๓. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๔. นายนิวัตร นาคะเวช
๕. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๖. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๗. นายกมล รอดคลาย
๘. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๙. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๑๐. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๑. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๑๒. นายเริงศักดิ์ โครพ
๑๓. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๔. นายอนันต ระงับทุกข
๑๕. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๑๖. นายอภิชาติ จีระวุฒิ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนหัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
/๑๗. นายบัณฑิตย...

๑๗. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๑๘. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๙. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๐. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๑. นายถานันดร สุวรรณรัตน
๒๒. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๓. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๒๔. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๕. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๖. นางรจนา สินที
๒๗. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๘. นายวิชัย ผกผา
๒๙. นายบุญจันทร บัวหุง
๓๐. นางนันทา อนะมาน
๓๑. นางสาวมณนภา เอี่ยมอุไร
๓๒. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๓. นายศักดิช์ ัย ทวีศักดิ์
๓๔. นางพัชรี เครือดา
๓๕. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๓๖. นางจรรยา ชวนานนท
๓๗. นายเบญจรงค ศรีเนตร
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ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาการหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ.
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ในชวงนี้มีการปรับเปลี่ยนงานและเกี่ยวของกับโครงสราง ซึ่งทานรัฐมนตรีไดกลาวในที่ประชุมที่
สกศ.วา จะใหความสําคัญเรื่องการวางแผนระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด และขณะนี้ สป.ไดมีการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการทํางานมาลวงหนาแลวเชนมีการปรับบทบาทของสํานักผูต รวจราชการประจําเขตตรวจใหมบี ทบาทกวางขวาง
มากขึ้นเพื่อสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบตั ิได และมีการปรับโครงสรางเปนการภายในโดยนายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามในการจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
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การศึกษา (สบย.) ๑-๑๒ และกทม. ซึ่งจะชวยใหการทํางานของ สป. มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง
การเปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับทุกองคกรหลัก และการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ และเพือ่ ให
สอดคลองกับการตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี การประชุมครั้งตอไป ขอให กพร . และผูแทน สบย. มา
นําเสนอความกาวหนาและการจัดทําแผนระดับกลุมจังหวัด
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ ๒๕๕๒
¾ ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข) ขอความชัดเจน หนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๓-๒๕ จาก “ตัวชี้วัดที่ ๓.x”
ตัวอักษร x หมายถึงอะไร
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) รับไปตรวจสอบ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่
แลว เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
๓.๑ เรื่อง ราง พ.ร.บ. การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และราง พ.ร.บ.
ที่เกี่ยวของรวม ๔ ฉบับ (สน.)
¾ ผอ.สน. (นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ) รายงานวา เรื่องการแกไขปรับปรุงกฎหมายหลักเพื่อยกฐานะ
๓ สํานักบริหารขึ้นเปนระดับกรม นั้นเปนการพัฒนากฎหมายภาพรวมของ สป. ประจําป ๒๕๕๑ สําหรับป ๒๕๕๑
สํานักนิติการไดพัฒนากฎหมายหลักและกฎหมายรอง รวม ๑๕ ฉบับ โดยมีการรายงานทุกขั้นตอน การทํางาน
ของ สน. มีการประสานงานกับ สลค. และพบวาสํานักงาน ก.พ. มีขอทักทวง ไดแก
๑. การยกฐานะ ๓ สํานักบริหารเปนกรม มีฐานะเปน นิตบิ ุคคล จะขัดแยงกับแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
๒. ไมไดเปนการกระจายอํานาจ
๓. จะมีผลกระทบกับคาใชจา ยดานบุคคลภาครัฐที่เพิ่มขึ้น
๔. การยกฐานะเปนอธิบดีสามารถทําไดตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ไมจาํ เปนตองยกฐานะหนวยงานเปนนิตบิ คุ คล
สวน สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นดวยกับ ศธ. แตขอใหดาํ เนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐใหครบทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ สน.ไดประสานกับ ๓ สํานักบริหารเพื่อชวยกันจัดทําเหตุผลประกอบคําชี้แจงตามที่ สํานักงาน
ก.พ.ร. แนะนําแลว เพื่อนําเรียนทานปลัดและทานรัฐมนตรีเพื่อยืนยันตอไป
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอฟงความคิดเห็นของ ๓ สํานักบริหาร แลวจะตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง
กําหนดยุทธศาสตรเพื่อเรงดําเนินการแกไขปญหาที่เรากําลังเผชิญอยู ขณะนี้จะเห็นวาขาราชการขาดขวัญกําลังใจ
โดยเฉพาะ ก.ค.ศ. เปรียบเสมือนเปนโครงสรางที่ไมมีความเจริญกาวหนา(ที่ดนิ ตาบอด) คนภายนอกก็เขามาไมได
ทําใหขาราชการเติบโตไมได
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¾ เลขา กศน. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) สาเหตุที่ กศน. เสนอกฎหมายฉบับที่ ๒ เพราะในชวงเวลาดังกลาว
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย วงศสวัสดิ์) ไดรับแรงกดดันจาก ผอ.กศน. จังหวัด จะ
ไมไดรับเงินวิทยฐานะ จึงสัง่ การให กศน. โดยเลขา กศน. และทีมงานไดรางกฎหมายยกฐานะเปนกรม เปนการ
ดวนแลวลงนามสงไปที่ สลค. โดยเรื่อง กศน.ไปถึงกอนเรื่องที่ ศธ. สงเขาไป เพื่อหลอมรวมกัน บัดนี้ความ
จําเปนดังกลาวลุลวงไปแลว เนื่องจากทานปลัดกระทรวงไดกรุณามอบ ก.ค.ศ.ไปดําเนินการเรื่องเงินวิทยฐานะ
แลว กศน.ก็ไมตดิ ใจ สวนประเด็นการแกไขกฎหมายการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ขอให สน.
ดําเนินการตอไปโดยไมตองหยิบยกประเด็นที่ กศน.เสนอมาทบทวนอีก เพราะ กศน.ไดแกไขเงินวิทยฐานะ
เรียบรอยแลว สวนเรื่องยกฐานะเปนกรมก็ผูกพันกันทั้ง ๓ หนวยงาน(สช., ก.ค.ศ.และกศน.) การเจริญเติบโตจะ
มีปญหาคือเปนผูอํานวยการกลุม แตไมไดเปนผูอํานวยการกอง ที่นาเห็นใจคือ รางกฎหมาย สช.ไมมีฐานะเปน
อธิบดี เลยไมได ซี ๑๐ เปนเพียงผูอ ํานวยการสํานัก มีตาํ แหนงเลขาธิการแตไมมีการกําหนดตําแหนงจาก
สํานักงาน ก.พ. อยางรางกฎหมายของ ก.ค.ศ. มีการเขียนเหมือนปองกันไมใหคนอื่นเขามาดํารงตําแหนงใน
ก.ค.ศ. ได คือกําหนดตําแหนงรองเลขาธิการในแตละดาน การสลับตําแหนงของรอง ๒ คน ก็ทํายากโดยตองทํา
ความตกลงกับ ก.พ. กอน สวนตําแหนงผูอํานวยการกองก็จะไมมีแลว และไมสามารถขึ้นสูตําแหนงรอง
เลขาธิการได เพราะเปนการขาดชวงของตําแหนง ดังนัน้ จะตองชวยกันแกไขทั้งระบบ
¾ ก.ค.ศ. (นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ) โครงสรางของ ก.ค.ศ. นั้นไดพยายามแกไขใน พ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๒ ใหมีฐานะเปนกรม แตก็ถูกกฤษฎีกาตัดออกเพราะขัดกับ
พ.ร.บ.บริหารราชการแผนดิน ตองแกไขจาก พ.ร.บ.ใหญกอน สวนงบประมาณ ไดเทาเดิมกับตอนที่เปนกรม มี
เลขาธิการ มีรองเลขาธิการ เหมือนกรมทุกอยาง แตไมเรียกเปนกรม ขาดผูอาํ นวยการกอง ความจริงก็มีอยูแลว
คือขาราชการซี ๘ เรียกวา ผูอาํ นวยการกลุม ถาจะเปนกรม เพียงแตใชเงินเพิ่มอีกไมมากนัก(เงินประจํา
ตําแหนง) เราก็จะเปนกรม ดังนั้นการลดขนาดหนวยงานที่ทํามาไมนาจะถูกตองคือลดสถานะจากกรม มาเปน
สํานัก แทนทีจ่ ะลดอัตรากําลัง ขณะที่ผูอํานวยการกองภารกิจ (ผอ.กอง โดยสมมุต)ิ ที่เรียกกันปจจุบันไดรบั เงิน
ประจําตําแหนง ระดับ ๘ (๓,๕๐๐) เทากับระดับ ๘ ทั่วไป แตหนาที่รับผิดชอบมากกวา และไมมโี อกาสสมัคร
เปนรองเลขาธิการ ซึ่ง ก.พ. ไมรับรองคุณสมบัติ ซึ่งกฎหมายไดกาํ หนดคุณสมบัติวา ตองเปนผูอํานวยการกอง
อยางนอย ๒ ป และตองผานการอบรม นบส. ทําใหขาราชการขาดความเจริญกาวหนาและขาดขวัญกําลังใจ
¾ ผอ.สช.(นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) รายงานวา สช. มีตําแหนงเลขาธิการ แตลงไมได ตองใชปฏิบัติ
หนาที่ แมการไปราชการก็จะตองกลับมาเซ็นหนังสือเพราะคนอื่นทําการแทนไมได เห็นดวยกับ ก.ค.ศ. วาแมจะตอง
เสียงบประมาณบางคงตองยอมกัน เพราะกฎหมายกําหนดวาถาไมเปนผูอํานวยการกอง จะไมมีสิทธิ์อบรม นบส. เพื่อ
ความเจริญกาวหนาและขวัญกําลังใจ ของขาราชการ คงตองเสียงบประมาณบาง การเสนอราง พ.ร.บ. ทีผ่ านมา สช.
ไดกาํ หนดตําแหนง อธิบดีไปแลวแตทาง ก.พ. บอกวาหามเขียนตําแหนงลงใน พ.ร.บ. รอบสุดทายนี้ สช.ก็กําหนด
เปนตําแหนงอธิบดีอีกเพื่อการยกฐานะเปนกรม สุดทายคงตองไปชี้แจงที่ ก.พ. อีก
¾ ผอ.สน. (นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ) จากการประชุมที่ผานมา ๓ สํานักจะมีปริมาณงานมากเทียบเทา
องคกรหลัก เพราะฉะนั้นเหตุผลเรานาจะหักรางขอโตแยงของ ก.พ. ได โดยกําหนดยุทธศาสตรขึ้นมาเพื่อชี้แจง ที่ผาน
มา การจัดทําราง พ.ร.บ. ทุกสํานักประสานตรงกับทานปลัดกระทรวง (ทานจรวยพร)
¾ กศน. (นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค) รายงานวาราง พ.ร.บ.ของ กศน.และ สช. จะมีตําแหนงอธิบดีอยูดวย
และถูกตัดออกไปตอนเขาทีก่ ฤษฎีกา ทั้งทีผ่ าน ครม.แลว เขาใจวาผลมาจากการชี้แจงกับ สนช. การเสนอราง พ.ร.บ.
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ขณะนี้ ของ กศน. นาจะรวมกับ ศธ. ได แต ของ สช. เสนอเขาไปกอนแลวควรจะตองนํามาพิจารณาวา สช.นัน้
กระทรวงจะเสนออยางไรเพื่อมิใหมีรางของ สช. ๒ ฉบับ
¾ ก.ค.ศ. (นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ) ขอเสนอ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขา กศน. เปนประธานคณะทํางาน
เฉพาะกิจ
 ปศธ. มอบนายอภิชาติ จีระวุฒิ เปนประธานคณะทํางานเฉพาะกิจ มี นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
ผอ.สน. เปนเลขานุการ มีคณะกรรมการจาก ๓ สํานักบริหาร โดยมีขอบเขต ของ ๓ หนวยงานเปนหลัก
¾ผตร.(นายชูชาติ ทรัพยมาก) เห็นดวยกับ ก.ค.ศ. วาการดําเนินงานนัน้ มีอุปสรรค ความกาวหนาของ
บุคลากรก็เปนปญหา เมื่อ ก.ค.ศ. ทํางานไมทันนาจะแบงอํานาจของ ก.ค.ศ.บางสวนกําหนดใหมี อ.ก.ค. สพฐ. ซึ่งมี
บุคลากรมาก แตเดิมนั้นก็เคยมี อ.ก.ค.กรม นาจะชวยแบงเบางานบางอยางที่จบลงที่ อ.ก.ค. สพฐ. ได ก็จะชวยเพิ่ม
ความคลองตัวของ ก.ค.ศ.ใหดีขึ้น อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของโครงสรางของตําแหนง นาจะมีทางเชื่อมระหวาง ผอ.
สํานัก ไปสู ตําแหนงผูต รวจฯ ตามโครงสราง ศธ.ยังมีตําแหนง ผูชวยปลัดกระทรวง จะสามารถชวยใหการเลื่อนไหล
ของตําแหนงมีความคลองตัวมากขึ้น
¾ก.ค.ศ. (นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ) ตามคําแนะนําของ ผตร.ชูชาติ สามารถทําไดโดยการแกไข พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบงเปน ๒ เรื่อง
๑. เรื่องการกระจายอํานาจ ถาตั้ง ก.ค.ศ. สพฐ. แลวการกระจายอํานาจ ไปขัดแยงกับการกระจายอํานาจไปยัง
เขตพื้นที่หรือไม
๒. เรื่องของระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ยังไมมีการตกลงกันอยางชัดเจน ก.ค.ศ. มีหนาที่ออกหลักเกณฑ กฎหมาย ไม
มีหนาที่ปฏิบตั ิ ทุกวันนี้ ก.ค.ศ.ทําหนาที่ไมถูกตองหลายเรื่องปฏิบัติเอง ก.ค.ศ. จะทําไดตองเปนอํานาจที่อยูภายใต
ก.ค.ศ. เอง บางเรื่องที่เปนหนาที่ของกรมตองใหกรมทํา ขณะนี้ทุกเรื่องกลับมาที่ ก.ค.ศ. หมด เรื่องนี้ตองมีการตกลง
กันวา เรื่องใด ประเภทใด ที่สว นราชการทํา หรือ ก.ค.ศ. ทํา เพื่อใหสอดคลองทั้งดานกฎหมายและการปฏิบัติ
 ปศธ. ขอใหคณะทํางานพิจารณาถึงเรื่องโครงสรางและปญหาการปฏิบัติงาน งานที่สามารถถายโอน
ไปไดโดยไมเสียหลักการ เรื่อง
check & balance (ระบบการตรวจสอบถวงดุล) ก็โอนไปได
ในขณะเดียวกันถามีการทุจริต ก.ค.ศ. จะตองมีมาตรการที่สามารถเขาไปตรวจสอบไดทุกระดับ แต ก.ค.ศ. ตอง
ไมบริหารงานแบบรวมศูนย
¾ ผตร.(นายนิวัตร นาคะเวช) เรื่อง check & balance ควรมองในระดับลางดวย เชน เรื่องการ
ประสานงานเกีย่ วกับการจัดการศึกษาเอกชน ในระดับเขตพื้นที่ยังไมคอยชัดเจนทําใหเกิดปญหาในบางครั้ง อีก
ประการหนึ่ง สป. ไมมีหนวยงานที่รองรับในระดับจังหวัดทีแ่ ทจริง ยกเวน กศน. ที่เปนการมอบแบบพิเศษ และ กศน.
ก็ไมสามารถประสานทุกเครือขายได ดังนัน้ การจัดทํากฎหมายของ ๓ สํานักบริหารควรทําใหสามารถรองรับงานของ
สป. ในระดับจังหวัดได การทํา check & balance ปจจุบนั ก.ค.ศ. ยังไมไดมอบอํานาจให สพฐ. และเขตพื้นที่
 ปศธ. เรื่องการจัดทําแผนระดับกลุมจังหวัด ขอให กพร. รีบคิด แลวนําเขาที่ประชุมองคกรหลัก
เพราะจะเปนการขานรับนโยบายรัฐบาล
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่อง การพัฒนาขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเขาสูระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) (สอ.)
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¾ กบค.สอ.(นางสาวรวิพร ยันตพร) รายงาน HiPPS คือ เปนนวัตกรรมใหมเกี่ยวกับระบบ
บริหารงานบุคคลที่ ก.พ.นํามาใชมุงพัฒนากลุมขาราชการที่มีผลงานดีเดนเปนทีป่ ระจักษ และเปนผูที่หนวยงาน
เห็นวา ผูที่มศี ักยภาพสูง มีความพรอมที่จะไดรับการพัฒนา เปนกําลังสําคัญของหนวยงาน ในภาคราชการตอไป
ในอนาคต เปนการสรางความพรอมใหกับขาราชการผูมีศักยภาพสูงอยางเปนระบบ โดยเนนที่การเรียนรูผานการ
ปฏิบัติงานจริง (Workplace Learning) และเสริมดวยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotation) การสอนงาน
(Coaching) และการเรียนรูผานการฝกอบรม เพื่อใหขาราชการที่ไดรับ การคัดเลือกใหเปน HiPPs ไดสงั่ สมความรู
ประสบการณ เทคนิคตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในอนาคต มุงหวังใหสามารถพัฒนาขาราชการให
เติบโตเปนขาราชการระดับสูง ทั้งประเภทบริหารและเชี่ยวชาญไดอยางมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม
การพัฒนา กรอบสั่งสมประสบการณ (Experience Accumulation Framework : EAF) คือหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง เพราะเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนา โดยมีการเชื่อมโยงเทคนิคการพัฒนาตาง ๆ ไดแก การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the job training)
การสอนงาน (Coaching) และการฝกอบรม (Training) เขาดวยกัน
สิ่งที่ HiPPS จะไดรบั ระบบ HiPPS ของสํานักงาน ก.พ. มุงหวังใหสามารถจําแนก สราง และรักษา คน
ดี คนเกง ใหทํางานไดเต็มศักยภาพ สิทธิพิเศษทีผ่ ูเปน HiPPS จะไดรับคือ การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ (EAF) ไดโอกาสในเรียนรูงานอยางเปนระบบ ไดรับโอกาสในการพัฒนาเพิ่มเติม
ทั้งทักษะ ความรู และสมรรถนะ โดยผานกลไกที่หลากหลาย เชน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝกอบรม ทุน
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการเปนคณะทํางานพิเศษสําหรับผูบ ริหาร
สําหรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนง หรือบําเหน็จความชอบ จะไดรับเปนปกติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
แตอาจเสนอใหมีการปรับปรุงตําแหนงสูงขึ้น หรือเสนอขอโควตาเลื่อนขัน้ เงินเดือนเปนกรณีพิเศษได โดยสํานักงาน
ก.พ. จะพิจารณาจากผลสําเร็จของงานตามกรอบสั่งสมประสบการณ (EAF) เปนสําคัญ
การออกจากระบบ HiPPS แบงเปน ๓ กรณี ไดแก
กรณีที่ ๑ ไดรบั ผลประเมินโดยรวมจากผูบงั คับบัญชา หรือผูที่ควบคุม การปฏิบตั ิงาน (ผลการปฏิบตั ิงาน
และสมรรถนะ) ตามที่ ก.พ. กําหนด (ระดับ ๔-๕ ไดรับผลการประเมินโดยรวม ในระดับ ๗๐-๗๙ % จํานวน ๒
ครั้ง ติดตอกัน หรือ ไดรับคะแนน ดังกลาวเปน ครั้งที่ ๓ หรือไดรับคะแนนต่ํากวา ๗๐ % สําหรับระดับ ๖ และ ๗
ไดรับคะแนนรวมต่ํากวา ๘๐ %)
กรณีที่ ๒ ออกโดยความสมัครใจ
กรณีที่ ๓ ไดรับการแตงตั้งเปนระดับ ๘
การดําเนินการของ สป.
สป.ไดลงนามในบันทึกความตกลงเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงกับสํานักงาน ก.พ. ตั้งแต
เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ และไดดําเนินการคัดเลือก ในปเดียวกัน ซึ่งมีผูสมัครเขารับการคัดเลือก ๑๖ ราย ผานการ
คัดเลือก (ในขั้นตอนที่ ๑ จาก สป.) จํานวน ๓ ราย และผานการคัดเลือกจากสํานักงาน ก.พ. (ในขั้นตอนที่ ๒)
ทั้ง ๓ ราย แตปจจุบันไดลาออกจากราชการ ๑ ราย คงเหลือผูที่จะตองพัฒนาตามระบบนี้ จํานวน ๒ ราย คือ
น.ส.นิธนิวา เหลารุจิจินดา สํานักงาน ก.ค.ศ. และ นายบวรฤทธิ์ ชัยยะเพกะ สํานักความสัมพันธตา งประเทศ
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น.ส.นิธนิวา เหลารุจิจินดา สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกลาวถึงความรูสึกวา ระบบนีใ้ หประโยชนหลัก ๆ คือ
๑. สนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในการพัฒนากับตัวเอง โอกาสคือ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดหลักสูตรอบรมพิเศษ
๒. ไดเรียนรูงานตาง ๆ นับวามีประโยชนอยางมากมาย และการไดเรียนรูจาก HiPPs ที่มีจากสวนตาง ๆ และจะ
นําความรูกลับมาพัฒนางานในกระทรวงตอไปในอนาคต
สป. จึงไดอนุมัติใหมโี ครงการพัฒนาขาราชการไปสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิส์ ูง (HiPPS) โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา ความพรอมและศักยภาพขาราชการรุนใหมใหมีความรอบรู มีทักษะ ทั้งทางดานการ
บริหารและการทํางาน
สามารถนําแนวคิดและประสบการณที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ขาราชการกลุมเปาหมายของโครงการนี้ ไดแก ขาราชการในระดับ ๓ - ๕ ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ หรือ
๔ (ใชวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เขาสูตําแหนง) ในสังกัด สป. และรุนแรกไดดําเนินการไปแลวมีจํานวนทั้งสิ้น ๓๖ ราย
เขารับการอบรม ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๑โดยวิทยากรจาก สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
เขารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษ ณ Asian University จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ ๑๓ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒
ศึกษาดูงานดาน New Public Management ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่
๑๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒
นายเดชา บุญมาสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ รายงานวาโครงการพัฒนาขาราชการ
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของการไปสู ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ซึ่งแบงเปน ๓ ชวง ดังนี้
ชวงที่ ๑ จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สถาบันที่ปรึกษาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
ในระบบราชการ (สปร.) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร จากที่
ไดรับฟงการอบรมแลวนั้นประมวลเปนแนวความคิดรวมไดดังนี้
ขาราชการยุคใหม (Young Generations) นั้นจะตองพัฒนาศักยภาพทางความคิดและภาวะผูนาํ และ
เชื่อมโยงระบบความคิดใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแบบเดิมไดหรือสามารถอยูรวมกับ
ขาราชการรุนเกาไดโดย
สามารถปรับทัศนคติและความรูใหมมาประยุกตใชได
ชวงที่ ๒ การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Immersion Programme (EIP) for Ministry of
Education ที่ Asian University วันที่ ๑๓-๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ซึง่ มีเนื้อหาหลักที่สอนคือ การปรับปรุงแกไข
ทักษะการฟงและการฝกพูดในสถานการณตาง ๆ
ชวงที่ ๓ การศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๒
Óประเทศมาเลเซีย
1 สถาบัน Institute of Aminuddin Baki (IAB)
เปนหนวยงานที่สามารถจัดการฝกอบรม
ในเรื่องภาวะผูนําและการบริหารการศึกษา ไดอยางมีคุณภาพ โดยสามารถตอบสนองไดตรงตอความตองการ
ของผูเขารับการอบรม มีหนาที่ สําคัญ ๖ ประการ คือ การอบรม การประเมินผล การเปนที่ปรึกษา การทําวิจัย
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ และการเปนแหลงความรูจัดการอบรม
แนวทางการประยุกตมุงสูการพัฒนา สป.
~ การนําแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ในดานการบริหารและภาวะผูนําดานการศึกษาเพื่อนํามาใช
ในกระบวนการทํางานในปจจุบัน
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Óประเทศสิงคโปร
1 National Institute of Education –NIE คือ สถาบันผลิตบุคลากรทางการศึกษา โดยมีความมุงมั่นที่
จะผลิตบุคลากรทางการศึกษาตรงกับความตองการของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ดวยหลักที่วาครูที่ดีเปนหัวใจ
สําคัญที่จะนําไปสูการใหการศึกษาที่ดีตอไป และมองเปาหมายนวัตกรรมเชิงความคิดเปนรูปธรรมมากกวาในประเทศไทย
แนวทางการประยุกตมุงสูการพัฒนา สป.
~ ขาราชการในยุคปจจุบันไมใชเพียงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในการทํางานเทานั้น หากแตตองเรียนรูที่จะสามัคคีและสรางสรรคใหนโยบายภายในองคกรทันสมัยและ
เกิดประโยชนตอสังคมโดยรวมไดดวย
~ การทํางานอยางเปนระบบและรักษาความสามัคคีรวมกันภายในองคกรทางการศึกษาเพื่อมุงพัฒนา
ระบบการศึกษาทั้งเชิงนโยบายไปสูภาคการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม ในองคกร สป.
~ รูปแบบแนวคิดและการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มุงเนน Process มากกวา Contents
แนวทางการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของประเทศไทยตองเรงปรับปรุง ๓ ประการคือ
ประการที่ ๑ คือ การสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประการที่ ๒ คือ การเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประการที่ ๓ คือ รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาจะตองรวมมือรวมใจกันในการพัฒนาระบบ
การศึกษาของประเทศใหมีทิศทางหรือเปาหมายในทางเดียวกัน
ปศธ. แสดงความยินดีกบั ผูทไี่ ดรับการคัดเลือกแตเหลือกลับมานอย หนวยงานจะตองคํานึงถึงทุกคนดวย
การเตรียมบุคลากรรุนใหม ขึ้นมาเพื่อรองรับเปนเรื่องที่ดี ทําใหเกิดการกระตือรือรน คนที่ไมไดรบั โอกาสตอนนี้ ก็
มีโอกาสไดรบั รุนตอไป ขอสังเกต จะตองมีความโดดเดน อยางนอย ๒-๓ ดาน ไมจําเปนตองเกงทุกดาน จะตอง
เปดโอกาสใหตัวเรามากที่สดุ การจัดระบบความคิด นําไปสูการวางแผนในการนําเสนอ การจัดระบบของขอมูล
ในเรื่องที่เราจะนําเสนอ การจัดระเบียบของความคิดเปนเรื่องดีที่สุด เรื่องการสื่อสาร จะตองมีการสื่อสารที่ดี ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การนําเสนองานกับผูบ ริหารตองกระชับ ผูบ ริหารไมมีเวลามาก จะตองรักษาเวลาใหได จะ
ทําใหเปนที่ยอมรับ และเปนการนาเชื่อถือ และอีกเรื่องหนึ่ง คือ ภาษาอังกฤษ การที่จะเปนผูบ ริหารจะตองมี
การสื่อสารจะตองใชภาษาในการสื่อสาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่อง รายงานผลการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย IAB
ประเทศมาเลเซีย และ NIE ประเทศสิงคโปร (สคบศ.)
นางกาญจนา วัฒายุ สคบศ. ไดรายงานวัตถุประสงคในการศึกษาดูงาน
๑. เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒. เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรบั มาใชเปนแนวทางในการปรับ Positioning ของ สคบศ.
๓. เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรบั มาประยุกตใชในการพัฒนาสูความเปนเลิศในอนาคต
สภาพบริบท: IAB เปนสถาบันการฝกอบรมดานการบริหารจัดการศึกษาและภาวะผูน ําของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย แบงออกเปน ๒ แหง
(๑) Main Campus at Sri Layang, Genting Highlands
(๒) Northern Branch Campus, Kedah
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เปรียบเทียบบทบาทหนาที่ IAB กับ NIDTEP
๑. พัฒนาวิชาชีพสําหรับผูบริหาร
๑. ศูนยสงเสริม/ประสานเครือขาย
๒. อบรมทั้งระยะสั้น/ระยะยาว
๒. อบรมเฉพาะการทดลองนํารอง
๓. กําหนดคุณสมบัติของวิชาชีพ
๓. จัดทํานโยบาย แผนงาน แนวทางพัฒนา
ครูระดับชาติและถายทอดสูการปฏิบตั ิ
และบุคลากรทางการศึกษาเสนอ ค.ร.ม.
สําหรับผูบ ริหารการศึกษา โดยกระบวน
การฝกอบรม
แนวทางการนําประสบการณในการศึกษาดูงานมาปรับ Positioning ของ สคบศ.
๑. ควรมีการพัฒนา สคบศ. ใหเปนหนวยงานหลักระดับชาติที่มีระบบและกระบวนการ พัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ มี
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีหนวยพัฒนา
บุคลากรเครือขายในแตละสํานักของกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยปฏิบัติ
๒. ควรประสานความรวมมือกับสถาบันทีท่ ําหนาทีผ่ ลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียม
ความพรอมและมีความเขมแข็งในการผลิตบุคลากรใหมและบุคลากรประจําการโดยการพัฒนาหลัก สูตรการ
ฝกอบรมดวยวิธีการปกติและวิธี e-training
๓. สคบศ. ควรปรับเปลี่ยนเปนหนวยงานที่สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ
การศึกษาในระดับปริญญาได
๔. สคบศ. ควรปรับเปลี่ยนเปนหนวยงานที่เปนศูนยรวมแหงขอมูลทางการศึกษา,หลักสูตร การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
๕. สคบศ. ควรเปนตนแบบของ Training Method/Approach โดยประสานความรวมมือกับ
ตางประเทศและ กาวล้ําสูระดับสากล
ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาดูงาน
๑. IAB เปนสถาบันสําหรับพัฒนาผูบริหารการศึกษาเหมือนกับสถาบันพัฒนาผูบ ริหารการศึกษา
(IDEA) ของไทยในอดีตที่มีบทบาทหนาทีต่ ามกฎหมายในการพัฒนาผูบ ริหารการศึกษา
๒. IAB มีความเปนเอกภาพในการพัฒนาผูบริหารการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งแตกตางจาก สคบศ. ที่ไมมี
ความเปนเอกภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากมีหนวยงานอื่นที่พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทํางานซ้าํ ซอนกันอยู
๓. IAB มีอํานาจเต็มในการพัฒนาผูบริหารการศึกษาระดับชาติทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู/
ประสบการณและสามารถสงผูบริหารเขารับการศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในขณะที่ สคบศ.มีบทบาทหนาที่
เพียงแคเปนศูนยประสานเครือขายและพัฒนาเฉพาะที่เปนการทดลองนํารอง
๔. IAB มีกลุมเปาหมายทีเ่ ปนผูบริหารการศึกษาทั่วประเทศ ในขณะที่ สคบศ. ไมมีกลุมเปาหมายที่
แนนอนเปน ของตัวเองตามกฎหมาย
๕. ขอไดเปรียบของประชาชนชาวมาเลเซีย คือ การใชภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน เขียน ไดเปน
อยางดี ดังนัน้ หลักสูตรการฝกอบรมจึงถือวามีความเปนสากล ซึ่งนอกจากจะใชฝกอบรมผูบริหารในประเทศ

- ๑๐ –
ของตนเองแลวยังเปดกวางสําหรับผูบ ริหารประเทศอื่นๆ ดวย และ นอกจากนี้ IAB ยังพยายาม MOU
โครงการแลกเปลี่ยนผูบริหารกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อสรางวิสัยทัศนสูความเปนมืออาชีพระดับสากล

National Institute of Education (NIE) Nanyang Technological University , Singapore
สภาพบริบท: NIE เปนหนวยงานที่มี ภารกิจหลักในการพัฒนาผูบริหารและครูทั่วประเทศ เพียงหนึ่งเดียว
NIE ประสบความสําเร็จที่โดดเดน คือ การสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่เนนการพัฒนา เพื่ออนาคตแหง
โลกไรพรมแดน
เนนการฝกฝนใหผบู ริหารและครูเกิดความคิดที่ทาทายโดยดึงความคิดใหมๆในโลกและนํา
Best Practice ที่เปนจุดแข็งมาทําใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
บทบาทหนาที่ NIE
๑. พัฒนาวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษาและครูทุกระดับทั่วประเทศใหสอดคลองกับระบบ การศึกษาของชาติ
๒. ดําเนินการฝกอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสําหรับผูบริหาร/ครูทุกระดับทั่วประเทศเนน
การพัฒนายุทธศาสตรเชิงบริหารอยางมีประสิทธิภาพสําหรับผูบริหาร และเนนการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
เรียนรู การวิจัย และบริการใหคําปรึกษาสําหรับครู
๓. เนนการพัฒนายุทธศาสตรเชิงบริหารอยางมีประสิทธิภาพสําหรับผูบ ริหารและเนนการพัฒนายุทธศาสตร
การจัดการเรียนรู การวิจัย และบริการ ใหคําปรึกษาสําหรับครู
แนวทางการนําประสบการณในการศึกษาดูงานมาปรับ positioning ของ สคบศ.
ควรมีการพัฒนา สคบศ. ใหเปนหนวยงานหลักระดับชาติที่มีระบบและกระบวนการพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐานและเปนหนวยงานหนึ่งในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ที่
สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรบั การศึกษาในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ได
สคบศ. ควรพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมอยางหลากหลายดวยวิธีการปกติและวิธี e-training และ
เผยแพรทาง Website สําหรับผูนาํ ทางการศึกษาและครูในประเทศและตางประเทศ
NIE เปนสถาบันสําหรับการพัฒนาผูบริหารการศึกษาเหมือนกับสถาบันพัฒนาผูบ ริหารการศึกษา (IDEA)
ของไทยในอดีตที่มีบทบาทหนาที่ตามกฎหมายในการพัฒนาผูบ ริหารการศึกษากอนการแตงตั้งใหเขาสูตาํ แหนงและ
เปนสถาบันพัฒนาครูเหมือนกับ สคบศ. ในปจจุบัน แต NIE มีอํานาจเต็มในการกําหนดนโยบายการพัฒนาครู
และเปนหนวยพัฒนาระดับชาติ
NIE ไดรบั การยอมรับวาเปนศูนยกลางแหงการพัฒนาผูนําทางการศึกษาและประกอบกับการที่ประชาชน
ชาวสิงคโปรสามารถใชภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน เขียน ไดเปนอยางดี
หลักสูตรฝกอบรมจึงถือวามีความเปนสากลซึ่งนอกจากจะใชฝกอบรมผูบริหารในประเทศของตนเองแลว
ยังเปดกวางสําหรับผูบ ริหารประเทศอื่น ๆ ไดลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมดวย ไดแก หลักสูตร “Leaders in

Education Programme”
หลักสูตรฝกอบรมของ NIE จึงเปนสินคาอยางหนึ่งที่นําเงินตราเขาสูประเทศ
NIE มุงเนนการพัฒนานวัตกรรม, การเปลี่ยนแปลงในอนาคต,
การแขงขัน, ความเปนเลิศทางดาน
คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร/ ICT, gifted เปนตน

- ๑๑ –
NIE จึงมีโครงการแลกเปลีย่ นผูน ําทางการศึกษากับประเทศในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย เพือ่ สราง
วิสัยทัศนสูความเปนมืออาชีพระดับสากล เปนสิ่งที่ประเทศไทยควรนําเปนแบบอยาง ประเทศสิงคโปรจึงภูมใิ จ
ที่ไดชื่อวาเปนประเทศที่พัฒนาแลวเชนเดียวประเทศในยุโรป/อเมริกา และเหนือกวาประเทศอื่นในเอเชีย
ขอเสนอแนะ
ปศธ. บุคลากรของเราไดมโี อกาสเปดโลกทัศน จะไดนํามาปรับใชในการทํางาน สวนเรื่องการใช
ภาษาอังกฤษ ของเรายังออน ถาแกไมถูกจุดจะทําใหเกิดปญหา ทัง้ การพูด การอาน ถาเราแกใหตรงจุดก็จะ
สามารถพัฒนาได จากผลการวิจัย การทํางานของสมองจะตองมีการพัฒนา ๓ สวน คนไทยเรามีปญหาดาน
ภาษาอังกฤษถึง ๘๐ %
¾ผตร. (นางจุไรรัตน แสงบุญนํา) ไดเสนอประเด็นที่จะเสนอ ๒ ประเด็น คือ
๑. ทั้ง ๒ สถาบันนี้เปนตัวอยางทีด่ ีในเรื่องการที่จะพัฒนาผูบ ริหาร แตเปนทีน่ าเสียดายในสวนของ
ประเทศไทย สคบศ. ไดถกู ปรับเปลี่ยนบทบาทและไมทราบวาในอนาคต ศธ. จะมีนโยบายในเรื่องหนวยงานที่
เปนลักษณะเชนนี้หรือไม
๒. ในการดูงานอาจจะไมตอ งไปไกล ประเทศเพื่อนบานนาสนใจมาก ซึ่งเปนทีน่ าสังเกตวาภาษาอังกฤษ
จะดีกวาเรา เราเสียเงินไปไกล แตมองขามประเทศเพื่อนบานซึ่งมีอะไรดีๆ
ปศธ. การดูงานอาจไมตอ งไปไกล แตขอใหไดแนวความคิดที่เปนประโยชนนาํ มาปรับปรุงงานได
¾ผตร. (นายกมล รอดคลาย) มีขอสังเกตที่จะเสนอ ๒ ประเด็น คือ
๑. ชือ่ ของสถาบันมีความสําคัญ การใชชื่อ”นักการศึกษา”หรือ ใชคาํ วา “แหงชาติ” จะสราง ความเชื่อมั่นให
ผูเขารับการอบรมได การใหความสําคัญในฐานะสถาบันระดับชาติในบทบาทของการวางแผนกําลังคน การสราง
นวัตกรรมใหมๆ รวมทั้งควรคํานึงถึงความนาเชื่อถือของวิทยากรฝกอบรม
๒. อาจตองมีหลักสูตรเฉพาะเพื่อฝกอบรมใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเชื่อมตอกับผูบ ริหาร
ระดับสูงที่จะพนวาระไป
ปศธ. มีแนวคิดที่จะขอพระนามของสมเด็จพระพี่นางฯ มาตั้งเปนชื่อสถาบัน อาจใชชื่อ “สถาบันพระ
กัลยาณิวัฒนา”
และควรตองมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้น
อยากใหหนวยงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูทํางานเชือ่ ม
ประสานกันระหวาง ก.ค.ศ. กับ สคบศ.
¾ผอ.สช. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธรางกูร) เสนอใหมีการฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง
ปศธ. อยากใหมหี ลักสูตร นบส.ดานการศึกษา ขอให สคบศ.เปนหลักในการคิดแนวทางใน ๔ สาย
งาน ครูผูสอน ผูบ ริหารการศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และสารนิเทศ การเริ่มตนกับ INOTECH ถือเปนการ
เริ่มตนในการพัฒนาฐานสมรรถนะเปนการเริ่มตนในการจัดทําหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
¾ผตร. (นางปรียานุช จริยวิทยานนท) เสนอให สคบศ. มีการเพิม่ ศักยภาพ โดยประสานเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยในการใหวฒ
ุ ิในการอบรม เพื่อทําใหครูทั่วประเทศสนใจเขามาอบรมมากขึน้
 ปศธ. มีแนวคิดในการสรางระบบเงินตอบแทนพิเศษแกครูจา ยตามความสามารถ ศักยภาพของครู โดย
ขอให กคศ. ชวยคิดในเรื่องนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๑๒ –
๔.๓ เรื่อง รายงานการดําเนินงานโครงการศึกษารูปแบบสมรรถนะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจําป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ (สคบศ.)
 ปศธ. ขอให สคบศ. นําเรื่องสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา มานําเสนอในครั้งตอไปเพราะ
เปนเรื่องดี ผูบริหารจะไดชวยกันเสนอแนวคิด รวมทั้งเรื่องตําแหนงผูบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ของ กศน.
ที่เกิดขึ้นใหมดวย
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

