รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายชินภัทร ภูมิรัตน
นายบุญรัตน วงศใหญ
นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
นางรุงเรือง สุขาภิรมย

๖.

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ

๗.

นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา

๘.

นายนิวัตร นาคะเวช

๙.

นางปรียานุช จริยวิทยานนท

๑๐. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๑๑. นายกมล รอดคลาย
๑๒. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๓. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๔. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นายชัยวัฒน ผดุงญาติ
นายสายัณห รุงปาสัก
นายอนันต ระงับทุกข
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ
/๑๙.นายกิจสุวัฒน...

-๒๑๙. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๒๐. นายพงษเทพ วัฒนาวณิชยวุฒิ
๒๑. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๒๒. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
นายศุภกร วงศปราชญ
นายไพศาล วิศาลาภรณ
นายสันทัด สินธุพันธประทุม
นายสกนธ ชุมทัพ
๒๘. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๙. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๓๐. นายวิชัย ผกผา
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

นายบุญจันทร บัวหุง
นางนันทา อนะมาน
นายประสพ กันจู
นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี

๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
นางสาวผุสดี เขตสมุทร
นายพงศธร พนมสิงห
นางจรรยา ชวนานนท
นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม...

-๓–
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจัดงาน “สุขสันตวันปใหม ๒๕๕๒ (แบบสบาย สบาย)” โดย ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ) เห็นชอบใหจัดในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณสนามหนา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยพิธีสงฆเริ่มตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ น. เปนตนไป ขอเชิญขาราชการทุกทานรวมงาน
๑.๒ การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๒ มีกิจกรรมอยู ๒ สวน
๑.๒.๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๒ การนําเด็กและเยาวชนดีเดน และนําชื่อเสียงมาสู
ประเทศชาติเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล สําหรับปนี้เด็กไดรับการคัดเลือก
จํานวน ๖๙๒ คน
๑.๒.๒ วันเสารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ พิธีเปดงานวันเด็กแหงชาติ ณ อาคารนิมิบุตร กรีฑา
สถานแหงชาติ เริ่มตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไป ขอเรียนเชิญผูบริหารรวมงานทั้ง ๒ วัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๑
¾ กพร. (นางสาวอาริยา เมฆาธร) ขอแกไขมติที่ประชุมหนาที่ ๗ บรรทัดที่ ๒๖ จาก “มอบ กพร.สป
รวบรวมแนวคิดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ” แกไขเปน “ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดําเนินงาน
แตละสํานัก มอบ กพร.สป รวบรวมแนวคิดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ”
¾ ผอ. สช. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) ขอแกไขมติที่ประชุมหนาที่ ๕ บรรทัดที่ .... จาก “๒.๑
กระตุนคา NP ใหสูงขึ้น” แกไขเปน “๒.๑ กระตุนคา NT ใหสูงขึ้น”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่
แลว เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากที่ประชุม เรื่อง การนําเสนอแนวคิดในการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ของแตละสํานัก
๑. สํานักกิจการพิเศษ
¾ ผอ. สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) รายงานวา จากวิสัยทัศน สกพ. จะเปนผูนําในการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมประชาธิปไตยบนฐานความรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-๔–
ในปที่ผา นมา สกพ. มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๑๒ ตัว ผลการดําเนินงานโดยการประเมินตนเองไดคาคะแนนถวงน้าํ หนัก
๔.๔๘๒๙ สวนในป ๒๕๕๒ สกพ. มีจดุ เนนอยู ๑๐ ขอ คือ
ก. กลุมสงเสริมทักษะการดํารงชีวิตของนักเรียน นักศึกษา
๑. การปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงดานยาเสพติด บุหรี่และสิ่งยัว่ ยุ
๒. การสงเสริมการเรียนรูวิถีประชาธิปไตย
๓. การสงเสริมการเรียนรูเพศศึกษา โรคติดตอ โรคไมตดิ ตอ ที่กระทบการดํารงชีวิต
๔. การจัดระบบดูแลความปลอดภัยในการเดินทางและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ข. กลุมพัฒนาทักษะความเปนไทย
๑. การดําเนินการกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
๔. การสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ค. กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน
๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน
๒. การพัฒนาคุณภาพบุคลกรดาน ICT
ขอเสนอแนะ
ปศธ. สําหรับการจัดทําตัวชี้วัด กพร. ใหเปลี่ยนตัวชี้วัดทุกปโดยทํามิติใหม ๆ ถาตัวชี้วัดใดไดคะแนน
๕ แลวในปตอ ไปไมทา ทายก็ขอใหเปลี่ยนไปทําเรื่องอื่น ๆ ที่เปนการพัฒนาหนวยงาน สําหรับปนี้ขอใหปรับ
ขอความในกลุม ที่ ๒ ใหมีมาตรการ และมีความชัดเจน มากขึ้น และขอใหเพิ่มเรื่องสิ่งแวดลอมดวย
¾ผตร. (นายนิวัตร นาคะเวช) เสนอวาตาม พ.ร.บ.การศึกษากลาววา เด็กไทยตองเปนมนุษยที่สมบูรณ
คือ เปนนักคิดวิเคราะหและบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะการดํารงชีวิตที่ดี มีความเปนไทย จึงเสนอให สกพ.
เพิ่มตัวชี้วัดที่ทําใหเด็กเปนนักคิดวิเคราะหและบุคคลแหงการเรียนรู การสงเสริมเด็กออน การสรางโอกาสให
เด็กที่เกงมาก ๆ
¾ผตร. (นางปรียานุช จริยวิทยานนท) เสนอใหเพิ่ม ตัวชี้วัดที่จะสงผลใหเด็กไทยปรับตัวอยูไดกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
๒. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ผอ.สคบศ. (นายคงศักดิ์ เจริญรักษ) รายงานวาการจัดทําตัวชี้วัดในป ๒๕๕๒ ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและดานการพัฒนาองคกร เปนสวนที่ กพร. เปนผูกําหนดให
ในสวนของ สคบศ. ไดคดั เลือกตัวชี้วัดดานประสิทธิผล จํานวน ๙ ตัวชี้วดั คือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จของประสิทธิผลของการดําเนินงานดานสงเสริมสนับสนุนและสรางความ
รวมมือกับเครือขายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการศึกษารูปแบบความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของสงเสริมการเรียนรูและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูนาํ การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่ ๖ รอยละความสําเร็จของการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาครูดานการใชนวัตกรรมและการ
วิจัยในชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูสูการสรางนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโปรแกรม IceXCELS หลักสูตรของ
INNOTECH
ปศธ. อยากจะเห็นทิศทาง จุดเนน และปจจัยความสําเร็จอาจยังไมตองลงรายละเอียดของตัวชี้วัด
โดยเฉพาะในมิติดา นประสิทธิผลซึ่งจะเปนภารกิจหลักของหนวยงาน
¾ผอ. สคบศ. (นายคงศักดิ์ เจริญรักษ)
๑. จะเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาครู โดยจะเริ่มเก็บขอมูลที่ สช. กอน ซึ่ง
สคบศ. ก็มี ID PLAN ของครูอยูแลว
๒. ประสานความรวมมือกับคุรุสภาและหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาครู
๓. นําระบบ ICT ชวยดําเนินงาน
ปศธ. การพัฒนาครูเปนภารกิจหลักของ สคบศ. แตที่ผา นมาบทบาทยังไมเดน และขาดการขับ
เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ อยากใหเนนเรือ่ งการพัฒนาวิชาชีพครู อาจนํารองในภูมิภาคโดยใชสถาบันอุดมศึกษา
เปนเครือขาย และใชระบบ e-Training ในการพัฒนา
¾ผอ. สตร. (นายสันทัด สินธุพันธประทุม) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาครู สคบศ. นาจะดําเนินการ
เรื่อง การพัฒนาผูบ ริหารใหเปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ และ PMQA
¾ผตร.(นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) การเชื่อมโยงเครือขายแนะนําใหเชื่อมโยงกับศูนยตา งของ SEAMEO
ปศธ. ขอให สคบศ. เพิม่ ความรวมมือกับองคกรตางประเทศดวยเชน INNOTECH เปนเรื่อง
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักสูตร IceXCELS
๓. สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
¾ผอ. สกก. (นายศุภกร วงศปราชญ) รายงานวา จากวิสัยทัศนของสกก. เปนองคกรที่มุงสงเสริม
สนับสนุนใหเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัตติ นเปนที่พึง
ประสงคของสังคมและประเทศชาติ สวนโครงการเดนไดแก
๑. โครงการงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘
๒. โครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรม นําความรู
๓. โครงการการจัดทํา E-Learning “พี่เลี้ยงเด็ก”
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๔. โครงการฝกอบรมสมาชิกยุวกาชาดหลักสูตร “พี่เลี้ยงเด็ก”
๕. โครงการชุมนุมยุวกาชาดสวนกลางและสวนภูมภิ าค ป ๒๕๕๒
๖. โครงการบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๕๒
๗. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
๘. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมศูนยเสมารักษ
ขอเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงาน
๑. ผูอํานวยการสํานักควรมีตาํ แหนงในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
๒. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมจะเนนการดําเนินการตามพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
๓. โครงการบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๕๒ ดําเนินการรวมกับเหลากาชาดจังหวัด
๔. เรงรัดใหมีการปรับปรุงตําแหนงเจาหนาที่บริหารการศึกษา ใหมีความกาวหนาในสายงาน
๕. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ
๖. การจัดระบบเครือขายพนักงานเจาหนาที่ ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
๗. ประกาศจัดตั้งศูนยเสมารักษ กระทรวงศึกษาธิการ
๘. ออกประกาศศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ขอเสนอแนะ
ปศธ. แจงวามีประชุมนอก ศธ. จึงขอให ทานรองปลัดฯ นายบุญรัตน วงศใหญ เปนประธานการ
ประชุมตอ
¾รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ภารกิจของ สกก. รูสึกวายังไมคอยชัดเจนและไปซ้าํ ซอนกับ
งาน ของสํานักอื่น เชน ศทก. สคบศ. ขอใหปรับภารกิจใหชัดเจนดวย
¾รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ) ปญหาของ สกก. มี ๒ สวน
๑. ปญหาดานระบบ เชน โครงสราง กฎหมาย เปนหนาที่ของกระทรวงแกไข
๒. ปญหาการบริหารงานภายในองคกร เชน การตั้งคณะกรรมการบริหาร ทาง สกก. ตองเปนผูเสนอ
¾รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เสนอใหมอบ ทปษ. ดานระบบบริหารจัดการศึกษา
(นายชัยวัฒน ผดุงญาติ) เปนผูประสานงานในการแกไขปญหาดังกลาว
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ฝายเลขานุการขอหารือวา วันประชุมครั้งตอไปตรงกับวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ จะขอให
หนวยงานที่เหลือรายงาน ไดแก สอ. สช. กศน. กคศ. ศทก. และ สต. นําเสนอครั้งตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๕ น.
นางสาวธัญญธร ออนดีกุล
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

