รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายชินภัทร ภูมิรัตน
นางศรีวกิ าร เมฆธวัชชัยกุล
นายนิวตั ร นาคะเวช
นายอกนิษฐ คลังแสง

๕. นายนพพร สุวรรณรุจิ
๖. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๗. นางสุทธศรี วงษสมาน
๘. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๙. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๑๐. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๑. นางเบญจพร โพธิป์ ดชา
๑๒. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๑๓. นางเพ็ญญา แสงเมือง
๑๔. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๑๕. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๖. นายอนันต ระงับทุกข
๑๗. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนหัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
/๑๘. นายวัชรินทร...

-๒๑๘. นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย
๑๙. นางจินตนา มีแสงพราว
๒๐. นายวัชรินทร จําป
๒๑. นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ
๒๒. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ
๒๓. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๔. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๕. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๖. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๗. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๘. นางสาวหรรษา ทับสี
๒๙. นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
๓๐. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๓๑. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๓๒. นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
๓๓. นายประสพ กันจู
๓๔. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๕. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๖. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๗. นายพงศธร พนมสิงห
๓๘. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๙. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๔๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย
สํานักอํานวยการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ
/เริ่มประชุม...……………

-๓ -

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๕ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 ประธานฯ แจงวาเมื่อวันศุกรที่ ๓๐ ต.ค. ๕๒ ไดเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง
ที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยมี นายกรัฐมนตรีเปนประธาน เลขาธิการ ก.พ. เปนเลขาฯ
¾ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แนะนําผูบ ริหารระดับสูงของกระทรวง บรรยายภารกิจของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เสนอผลงานเปนวีดิทศั น (ประมาณ ๑๕ นาที)
¾ เลขาธิการ ก.พ. กลาวถึงการเลื่อนเงินเดือนเปนเปอรเซ็นต จะเริ่มใชตุลาคม ๕๓ ทุกกระทรวง
จะตองเตรียมความพรอม มีการกําหนดตัวชี้วัดลงไปถึงตัวบุคคล โดยจะใหความสําคัญ ๒ สวน คือ ผลงาน
๗๐ % และสมรรถนะ ๓๐ %
¾ นายกรัฐมนตรี กลาวถึงกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีความจําเปนตองมีการปรับปรุงสถานที่
ทองเที่ยวใหมีคุณภาพและสะอาดไมไดเนนเชิงธุรกิจอยางเดียว และไดกลาวถึงเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
๑. เรื่องเศรษฐกิจ/มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ รอบ ๙ เดือนที่ผา นมาอัตราเงินเฟอติดลบ รัฐบาลมีการ
อัดฉีดเงินเขาสูระบบ คาดวาปหนาอัตราเงินเฟอจะเปนบวก ดุลการคาเกินดุล น้ํามันรัฐจะพยายามควบคุมราคา
น้ํามันดีเซลไมเกินลิตรละ ๓๐ บาท โครงการไทยเขมแข็งใหทุกกระทรวงจัดระบบการติดตามใหชัดเจนแลว
รายงานความกาวหนาในที่ประชุม ครม.เปนประจํา และนายกรัฐมนตรีเปนหวงเรื่องการทุจริตเปนอยางมากและ
พลาดพิงถึง สอศ. เกี่ยวกับการจัดงบซื้ออุปกรณใหสถานศึกษาวา ไมตรงตามความตองการของสถานศึกษา
๒. เรื่องปญหาสิ่งแวดลอม บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตองรอฟงศาลตัดสินอีกครั้ง
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการลงทุน
๓. เรื่องรถไฟ รัฐบาลพรอมที่จะเจรจาและจะเรงใหมีการเดินรถไดตามปกติ
๔. เรื่องปญหาสังคม การพนัน ยาเสพติด การใชสนิ คาทีไ่ มมีลิขสิทธิ์ การใช software ใหถูกตอง
ตามลิขสิทธิ์ ขอให ศทก. ตรวจสอบ ดูแลเรื่องนี้ดวย และมีขอแนะนําจาก ทปษ. รัฐมนตรี ใหตดิ ตอกับ ซิปปา
นําระบบปฏิบตั ิการ “สุริยัน – จันทรา” มาใช ขอให ทปษ. (นายเกียรติศกั ดิ์ เสนไสย) และ ศทก. ชวยกันพิจารณา
ขอดี – ขอเสีย กอนที่จะตัดสินใจนํามาใช
๕. เรื่องประเด็นการเมือง เหตุการณเคลือ่ นตัวไปเรื่อย ๆ การชุมนุมควรจะอยูในขอบเขตของกฎหมาย
โดยไมควรนําเอาประเด็นความเดือดรอนของประชาชนมาโยงกับการเมือง
๖. ขอใหมีการเตรียมพรอมระวังไขหวัด ๒๐๐๙ ในชวงตนฤดูหนาวนี้
ขอให สอ. เตรียมการเปนเจาภาพจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง เชน การจัดทําวีดิ
ทัศน สรุปงานหรือทิศทางของกระทรวง การถายรูปรวมกัน การเสิรฟอาหาร
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒...

-๔ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
¾ ผูแทน กพร. (นางสาวอาริยา เมฆาธร) ขอเพิ่มขอความหนา ๘ ดังนี้
“ขอ ๒ กพร. เปนหนวยงานนําในการขับเคลื่อน และขณะนี้ก็ขาดผูนํา ขอใหกระทรวงแตงตั้งผูนําให
กพร. เพื่อจะไดดําเนินขับเคลื่อนงานตอไป การจัดทําโครงการของ กพร. บางโครงการเหมือนวามีการซ้ําซอน
กันอยูบาง เชน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กพร.สป. และโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ สป. นาจะจัดลําดับความสําคัญหรือนํามาบูรณาการกันได โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มสมรรถนะรายบุคคล กพร.สป.จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร และสิ่งที่ตองการให กพร. ดําเนินการตอไป
คือ โครงการการจัดการความรูของ สป. และ กพร.สป. เพราะเปนโครงการที่ดแี ละมีประโยชน ตางชาติกใ็ ห
ความสําคัญดําเนินการเรื่องนีด้ วย และโครงการที่สําคัญจําเปนตองดําเนินการ คือ โครงการประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามโครงสรางระบบบริหาร ศธ. และโครงการพัฒนาโครงสรางระบบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ:ผลกระทบตอการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้ง ๒ โครงการนี้เปนโครงการนโยบายของรัฐบาล”
“ ขอ ๓ โครงการทั้งหมดทีไ่ ดจดั ทํามานี้เปนเพียงฉบับราง กพร. จะขอนํากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากขณะนี้ยังไมทราบยอดเงินงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ คือ แผนการใชเงิน”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
๓.๑ การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ (สช.)
¾ ผูแทน สช. (นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ) รายงานเรื่องแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วิสัยทัศน : ภายในป ๒๕๕๕ สช. จะเปนองคกรที่มีศักยภาพสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับ
ในการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๓ แบงเปน
๑. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จํานวน ๒๗,๖๘๖.๑๑๓ ลานบาท จํานวน ๙ โครงการ
ประกอบดวย โครงการพัฒนาบริหารจัดการ, พัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา, สงเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน
๒. โครงการเงินกูตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจ (SP2) จํานวน ๗๑๗.๓๒ ลานบาท ใน 2 สาขาคือ สาขา
การศึกษาและสาขาการลงทุนระดับชุมชน แบงเปน ๑๓ โครงการ ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เอกชนการกุศล, การเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่าํ กวาเกณฑ, การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสูมาตรฐาน,
การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ, การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน, การพัฒนา
โรงเรียนอิสลามในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ, พัฒนาครู ผูบ ริหาร ร.ร. เอกชนสอนศาสนา
อิสลามฯ และการสนับสนุนสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนตน

/๓. ในสวนของ…
-๕ ๓. ในสวนของการอุดหนุนพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๒๒.๑๐ ลานบาท ประกอบดวย
- งบเงินอุดหนุน
๒๗,๒๙๒.๙๙ ลานบาท
- งบสัมมนาและฝกอบรม
๑๑.๗๙ ลานบาท
(ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๑ )
ขอเสนอแนะ
๑. ถาจะใหงานของ สช. เขมแข็งนาจะมียทุ ธศาสตรที่ชัดเจนเพื่อนําไปสูการปฏิบตั ิ และใชเงิน SP2 ให
ไดประโยชนทสี่ ุด บางงานเปนงานใหญ แตมีงบประมาณนอย เชน การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ มีงบประมาณแค
๔ ลาน นอยเกินไป ในขณะที่บางงานเล็กแตมีงบประมาณมาก คงจะตองนําเรื่องโครงการ SP2 มาปรับใหมเพือ่
ความเหมาะสม
๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน เสนอใหมีการจัดโครงการตางรวมเปนกลุม ๓ กลุม
- การยกระดับคุณภาพของครู
- การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาหรือแหลงเรียนรู
- การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
๓. ขอเสนอแนะ/ความตองการจากเครือขายโรงเรียนเอกชน ในที่ประชุมที่พัทยา
- มีหนวยงานที่สนับสนุนงานทางวิชาการทีเ่ ปนกลาง สามารถสนับสนุนไดทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน
- อยากให สช. มีศึกษานิเทศกเพื่อชวยเหลืองานทางดานวิชาการ
- โรงเรียนเอกชนระดับอาชีวะ ตองการยายไปสังกัด สอศ. เพื่อความคลองตัวในการจัดการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
- โรงเรียนเอกชนตองการการอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐ %
- ขอใหมีการพัฒนาครูไดเหมือนครูภาครัฐ
- การแบงสัดสวนครูที่ชัดเจน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- การรับครู ควรมีระบบทีช่ ัดเจนวาจะรับปละกี่ครั้ง
ทั้งหมดนี้ สช. ตองชวยกันผลักดันใหเกิดผล
มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. มอบ สช. รับขอสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการปรับปรุงและแกไข
๓.๒ การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ (สตผ.)
¾ ผูแทน สตผ. (นายนิคม รุงเจริญ) รายงานเรื่องแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ ของสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
วิสัยทัศน : สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนการ
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒๐ โครงการ ประกอบดวย โครงการ
สนับสนุนการตรวจราชการของ ศธ. เชน การจัดทําแผน, การประสานแผน, การติดตามและประเมินผล, การเขียนรายงาน,
/การพัฒนา…
-๖ การพัฒนาเครือขายการสนับสนุนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ, การประชาสัมพันธ
การตรวจราชการและติดตามประเมินผล, การประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ, โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน, โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน, โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการนํารองสูสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา เปนตน (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๒ )
ขอเสนอแนะ
๑. งานหลักคือสนับสนุนการตรวจราชการ มีการจัดทําแผนการตรวจราชการที่ชัดเจน เชน การตรวจ
ปกติและการตรวจเฉพาะกิจ สวนเรื่องการวิเคราะหความเสี่ยงก็นาจะดําเนินการไดในป ๕๓ นี้ ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการดําเนินโครงการตาง ๆ เปนอยางยิ่ง แตโครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ไม
นาจะเปนภารกิจของ สตผ.
๒. โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการนํารองสูสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา สตผ. จัดทําเปนโครงการนํารองทําเปนตนแบบ เปนความรวมมือจากทุกภาคสวน เลือกทํา
สบย. ละ ๑ โรง เปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตา่ํ สําหรับเรื่องนี้มีขอสังเกตวา
- ไมเปนภารกิจของ สตผ.
- ผตร. เปนหัวหนาโครงการแลวตรวจประเมินผลเอง คงไมเหมาะสม
- จะเปนการซาซอนกับภารกิจของ สพฐ.
- ทําลักษณะงานวิจัยเชิงทดลอง
- สกว. ลงทุนพันกวาลานทําเรื่องนี้แลว สตผ. ทําเชื่อมโยง/ตอยอดกับ สกว. นาจะดีกวา
๓. ขอสังเกตทั่ว ๆ ไป ของ สตผ. ในการจัดทําโครงการ
- จัดทําโครงการยังไมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร
- สตผ. ตองทํางานในภาพรวมของกระทรวง ภารกิจหลักคือ
- สนับสนุนการตรวจราชการ
- สตผ. จะตองติดตามประเมินผลโครงการทุกโครงการของ สป. ที่ดําเนินการในภูมิภาค โดย
รวมกับ สนย.และ สบย.
๔. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมีการตรวจแบบใหมเปนการตรวจเชิงรุก เรียกวาการตรวจแบบ
บูรณาการ ดําเนินการมา ๓ ปแลว ปนี้เปนปที่ ๔ ขอแตกตางของการตรวจแบบบูรณาการ คือ
- ตองวิเคราะหความเสี่ยง
- มีการเสนอแนะจากผูตรวจฯ เพื่อเพิ่มความเขมแข็ง และลดความเสี่ยงโดยใชกระบวนการ PMQA
และสํานักนายกรัฐมนตรีจะจัดผูต รวจราชการที่ไดรบั การแตงตั้งเปนผูต รวจราชการใหมใหทราบวิธีการตรวจ
ระบบการตรวจแบบบูรณาการมีขอยุงยากคือ ตองใหขอเสนอแนะตามกระบวนการ PMQA ในขณะที่โรงเรียน
ไมรูเรื่อง PMQA และไมตองประเมินแบบ PMQA

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. มอบ สตผ. รับขอสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
/๓.๓ การนําเสนอ……
-๗ ๓.๓ การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานเรื่องแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ ของสํานักสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานที่เปนเลิศดานการตางประเทศในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสูเวทีโลกอยางมีคุณภาพ
งบประมาณ ป ๒๕๕๓ ของสํานักสํานักความสัมพันธตา งประเทศ แบงเปน
๑. งบอุดหนุน
๗๔,๐๒๗,๓๐๐ ลานบาท
- คาบํารุงสมาชิกองคการระหวางประเทศ ๖๙,๔๑๗,๗๐๐ ลานบาท
- โครงการพัฒนาการศึกษา
๓,๔๖๔,๖๐๐ ลานบาท
- โครงการศึกษาวิจัย
๑,๑๔๕,๐๐๐ ลานบาท
๒. งบรายจายอื่น
๒๕,๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท
๓. งบดําเนินงาน
๕,๐๙๕,๗๐๐ ลานบาท
๔. โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ๑,๑๓๗,๖๘๐,๒๐๐ ลานบาท
การดําเนินงานประกอบดวย การประชุมสัมมนาดานการศึกษากับ UNESCO-APEID และประเทศ
ตาง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซี่ยน , การเดินทางไปเยือนประเทศสมาชิกของผูบริหารระดับสูง, การเจรจา
สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน เปนตน (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๓ )
ขอเสนอแนะ
๑. งานของ สต. สวนใหญจะเนน การประสานงาน การสื่อสาร การชี้แจง ตองพยายามลดชองวาง
เพื่อใหเกิดความพอใจ การบรรยายสรุปใหทานรัฐมนตรีตองทําใหดี เลือกที่จะนําเสนอตามที่ทานตองการทราบ
๒. ทานรัฐมนตรีพูดถึงคุณลักษณะของคนไทยในอนาคตวา เด็กไทย เกง ดี มีสุข มีความภูมิใจในความ
เปนไทยและมีความรูในอาเซียน เปาหมายทางยุทธศาสตรตอจากนี้ไปตองเขาสูประชาคมอาเซียน (ความรู
ความเขาใจในวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและภาษาของประเทศอาเซียน) ขอใหมีการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ (ประเทศเพื่อนบาน) ขอใหสงเสริมอยางกวางขวางทุกพื้นที่ไมเฉพาะจังหวัดชายแดน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ การประชุมวาดวยความรวมมือระหวางหนวยราชการไทย-สิงคโปร (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานเรื่องการประชุมโครงการวาดวยความรวมมือระหวาง
หนวยงานราชการไทย – สิงคโปร (CSEP) ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ประเทศสิงคโปร

โดยรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศไทย : นายกษิต ภิรมย กับ ประเทศสิงคโปร : นาย George Yeo
ประธานการประชุม ฝายไทย : นายอภิชาติ ชินวรรโณ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ฝายสิงคโปร :
นาย Peter Ho ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
/การประชุม…
-๘ การประชุมแบงเปน
- การรายงานความกาวหนาและทบทวนความรวมมือในสาขาตางๆ
- การนําเสนอโครงการความรวมมือใหม
- การประชุมระดมสมองขามสาขา
สาขาเจรจาความรวมมือ : การศึกษา สิ่งแวดลอม สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมาย
และยุติธรรม แรงงาน สื่อศิลปะและวัฒนธรรม การตางประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวัสดิการสังคม
เยาวชนและกีฬา ความรวมมือทางวิชาการ การคมนาคม
สาขาการศึกษา
ที่ประชุมเห็นพองตองกันในการดําเนินโครงการความรวมมือทางดานการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน โดย
เพิ่มกิจกรรมใหมภายใตโครงการเดิม ความรวมมือดานการศึกษากับสิงคโปร ไดแก โครงการโรงเรียนหุนสวน,
การแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน, การจัดสงครูสิงคโปรมาชวยสอนในวิชาภาษาจีน และอังกฤษ, การจัดการ
ศึกษาดูงานดาน ICT แกผูบริหารโรงเรียนไทย, การมอบทุนการศึกษาอาเซียนสิงคโปรแกนักเรียนไทย, การจัดคาย
เยาวชนไทย-สิงคโปร, ความรวมมือทางดานเทคนิคและอาชีวศึกษา สอศ. และ ITE
โครงการความรวมมือใหม โดย สกอ.
- การประชุมอยางไมเปนทางการระหวางผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ Higher Education Division ของสิงคโปร
- การศึกษาดูงานที่สิงคโปร ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
การประชุมระดมสมองขามสาขา
- การเติบโตของประชากรสูงวัย
- การปลูกฝงเยาวชนยุคใหมในสังคมที่มคี วามเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
(ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๔ )
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ การเดินทางเยือนประเทศบรูไน ของ รมว.ศธ. ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานเรื่องการเดินทางเยือนประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
ของนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (สภาซีเมค) ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
ภารกิจ

๑. การเจรจาทวิภาคีและการลงนามในบันทึกความเขาใจดานการศึกษาไทย – บรูไน ดารุสซาลาม
๒. การเดินทางเยือนศูนยระดับภูมิภาควาดวยเทคนิคและอาชีวศึกษาของซีมีโอ(SEAMEO Regional
Center for Vocational and Technical Education: VOCTECH)
/๓. การเยี่ยมชม…
-๙ ๓. การเยี่ยมชมสถานศึกษาของบรูไนฯ ๒ แหงไดแก
- Institut Teknology Brunei
- Meragang Sixth Form Centre (pre-university)
การเจรจาทวิภาคี : นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รมว.ศธ. ไดเขาเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคีกบั Yang
Berhormat Pehin Dato Abdul Rahman Taib รมว.ศธ. ของบรูไน ดารุสซาลาม โดยรัฐมนตรีของสองประเทศได
แสดงความยินดีที่จะไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยความรวมมือดานการศึกษา โดยได
เห็นพองตองกันในการแตงตั้งคณะทํางานรวม (Joint Working Group: JWG) ไทยและบรูไนฯ เพือ่ ผลักดันสาขา
ความรวมมือที่กําหนดไวใน MOU ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สาขาความรวมมือที่บรูไนฯ มีความสนใจคือ
- การอาชีวศึกษา
- การสรางเครือขายและความเชื่อมโยงโรงเรียน
- การแลกเปลี่ยนนักเรียนและครู
- นอกจากนีบ้ รูไนฯ ยังมีเปาหมายหลักในการเพิ่มจํานวนนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจาก
ปจจุบันที่มีอยูเ พียงรอยละ ๑๓ เปนรอยละ ๓๐ โดย รมว.ศธ. ของไทยแจงวาไทยพรอมเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมคณะทํางานรวมครั้งแรกภายในอีก ๓ เดือนขางหนา
- การเยือนศูนยระดับภูมิภาควาดวยการศึกษา และฝกอบรมดานเทคนิค และอาชีวศึกษาของซีมีโอ
(SEAMEO VOCTECH)
- การเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีแหงบรูไน (Institut Teknologi Brunei)
- การเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีแหงบรูไน (Institut Teknologi Brunei)
- การเยี่ยมชมโรงเรียน Meragang Sixth Form Centre
(ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๕ )
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
 ประธานฯ มอบ สอ.ประสานการจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๒
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และเตรียมแผนการจัดกิจกรรมไปนําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธาน ในวันที่ ๙ พ.ย. นี้ ขอให สอ. ประสาน รอง ปศธ. ไปประชุมดวย
สอ. ชี้แจงวาวันนี้จะมีการประชุมหารือกับองคหลักเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดบริเวณถนนราชดําเนิน เพื่อ
นําผลสรุปไปนําเสนอกับกระทรวงการคลังในวันที่ ๕ พ.ย. ๕๒ แลวจะสรุปเสนอภาพรวมในวันที่ ๙ พ.ย. ๕๒
อีกครั้งหนึ่ง สวนเรื่องคาใชจา ยยังไมมีการพูดถึง

มติที่ประชุม : - รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

