รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายชินภัทร ภูมิรัตน
นางศรีวกิ าร เมฆธวัชชัยกุล
นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา
นายนิวตั ร นาคะเวช
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ

๖. นายกมล รอดคลาย
๗. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๘. นายนพพร สุวรรณรุจิ
๙. นายพันธุศักดิ์ โรจนากาศ
๑๐. นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
๑๑. นางสุทธศรี วงษสมาน
๑๒. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๑๓. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๑๔. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๕. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๖. นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย
๑๗. นายวิวัฒน แหวนหลอ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
/๑๘. นายประเสริฐ...

-๒๑๘. นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๙. นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ
๒๐. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
๒๑. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๒. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๓. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๔. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๕. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๖. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๗. นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
๒๘. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๙. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๓๐. นางนันทา อนะมาน
๓๑. นายประสพ กันจู
๓๒. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๓. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๔. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๕. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๓๖. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๓๗. นายพงศธร พนมสิงห
๓๘. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๙. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๔๐. นางจรรยา ชวนานนท
๔๑. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
กอนการประชุมพิธีรับมอบสายรัดขอมือพระฉายาลักษณ และไปรษณียบัตร สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จาก บริษัท พรินเซส ยูโลจิ จํากัด จํานวน ๔๐,๐๐๐ เสน
เพื่อนําไปแจกจายแกขาราชการ เจาหนาทีใ่ นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
/ ปศธ. ... …

-๓  ปศธ. กลาวขอบคุณทางบริษัทฯ ที่ไดสนับสนุนมอบสายรัดขอมือ พระฉายาลักษณ และไปรษณียบัตร
เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีที่สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มีตอ
ประเทศไทย โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ่ ดรับพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในดานการศึกษาและผูดอ ยโอกาส ผูพิการ
ซึ่งจะไดมอบใหสวนราชการ/หนวยงานรับไปดําเนินการตอไป
หลังจากนั้นประธาน ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 ปศธ. แสดงความยินดีกบั ผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดแก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน ๒ ทาน ผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๖ ทาน และผูอ ํานวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สป. และหวังวาการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในป ๒๕๕๓ จะเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ ทุกคนมีความกระตือรือรนในการทํางาน งานของสํานักงานปลัดเปนงานหลักของ
กระทรวงซึ่งจะตองชวยกันขับเคลื่อน และทํางานใหสอดประสานกันทุกองคกรหลัก โดยตองอาศัยทั้งรองปลัดกระทรวง
และผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจที่สําคัญ ไดแก การนํานโยบายสูการปฏิบัติ การวางแผนระดับกระทรวง
การวางแผนระดับกลุมจังหวัดและระดับจังหวัด
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒ วันอังคารที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
¾ ผตร. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) ขอแกไขรายชื่อ หนาที่ ๑, ๓, ๕ และหนา ๙ จาก “นายบัณฑิต
ศรีพุทธางกูร” แกไขเปน “นายบัณฑิตย ศรีพทุ ธางกูร”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
๓.๑ เรื่อง การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สนย.)
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) รายงานการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขณะนี้ สนย. ไดรับการประสานจากสํานักงบประมาณ วาสามารถใชงบประมาณได โดยจํากัดให
เบื้องตนใชไมเกิน ๒๕% แตยังไมไดประกาศเปนพระราชบัญญัติ
วิสัยทัศน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรตนแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มี
หลักธรรมาภิบาล สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา
๒. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. เสริมสรางความเขมแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสรางความกาวหนาของขาราชการ ครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการและการเรียนรู
/เปาประสงค...……

-๔เปาประสงค
๑. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุมเปนธรรม
๓. ผูเรียนไดรับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
๔. ขาราชการ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ
๕. ผูรับบริการมีและใช ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรูและบริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
๑. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการประจําปของ สป. อยูในระดับดี
๒. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
๓. จํานวนผูรบั บริการการศึกษาในระบบและนอกระบบ ไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
๔. จํานวนผูไดรับการอุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๒๘ ป
๕. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น
๖. จํานวนผูไดรับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๗. จํานวนขาราชการ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั การพัฒนา
๘. จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั การประเมินวิทยฐานะ
๙. จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
๑๐. จํานวนผูผ านการอบรมดาน ICT
กลยุทธ
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. สนับสนุนและพัฒนาความรวมมือกับองคกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๓. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหหลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกกลุมเปาหมาย
๔. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
๕. สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา
๖. เรงรัดพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๗. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๘. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความประพฤติดีมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาศักยภาพและความกาวหนาของขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๑๐. เสริมสรางความเขมแข็งระบบบริหารงานบุคคลใหไดมาตรฐาน
๑๑. พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
๑๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู
แผนงานหลัก ๖ แผนงาน
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
๒. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
/๓.พัฒนา...…………

-๕๓. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักเรียน นักศึกษา
๕. พัฒนาขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๖. สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 ปศธ. กลาวชม สนย. วา การนําเสนอดี กระชับ จากวิสัยทัศนมีงานหลักอยู ๒ เรื่อง คือ การบริหาร
และการจัดการเรียนรู อยากใหเปนตนแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีความทันสมัย มีการนําเทคโนโลยี
มาใช สวนการจัดการเรียนรูเปนการสงเสริมปรัชญาแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
มุงไปสูมาตรฐานและคุณภาพ
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เสนอใหมีการคิดงานการศึกษาใหเปนสากลมากขึน้ โดยมี
การเชื่อมตอกับยูเนสโกซึ่งเปน lifelong education อยูแลว เพื่อตอบสนองความตองการของเราและภูมิภาคดวย
สวนเรื่องการนํานโยบายสูก ารปฏิบตั ินา จะทําไดชดั เจนในจังหวัดชายแดนภาคใต ในสวนอื่นผูต รวจฯ คงตองชวยกัน
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะโครงการที่ใชเงินกู (SP๒)
¾ ผอ.สนย. (นายสกนธ ชุมทัพ) ขณะนี้แผนกลุมจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลว รมว.ศธ. นัดประชุมวันที่
๑๕ ต.ค. นี้ เนื่องจากมีการแตงตั้งผูต รวจฯ ใหมหลายทาน สนย. จะนําแผนกลุม จังหวัดที่จัดทําแลวไปมอบให
ศึกษากอนเพือ่ เปนการเตรียมตัวกอนการประชุม
 ปศธ. การจัดทําแผนกลุมจังหวัดใชกรอบจากแผนการศึกษาแหงชาติที่ปรับรอบใหม จุดเนนคือ
๑. การพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพ เชน ดานวิชาการ ความประพฤติ และ ๓ดี
๒. โอกาส ความเสมอ ดูแลผูดอยโอกาส
๓. การเรียนรูตลอดชีวิต แหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและการเขาถึง
๔. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งการบริหารจัดการ การระดมทรัพยากร
๕. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๖. การเตรียมความพรอมประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
ในแผนกลุมจังหวัดยังไมไดเนนความเปนอาเซียน คงตองรอการขับเคลื่อนจากสวนกลาง กลุมจังหวัดอาจ
ขับเคลื่อนดานวัฒนธรรม เชน ภาคใตอาจเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย
แนวทางในการนําเสนอ ควรมีความกระชับ โดยเริ่มจากภาพรวมของแผนกลุมจังหวัดสอดรับกับนโยบาย
แหงชาติอยางไร เอกลักษณของกลุมจังหวัดเริ่มจากภาคใตเรียงที่ละภาค
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การประชุมคณะทํางานรวมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒ (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานการประชุมคณะทํางานรวมดานการศึกษาระหวางไทย
และมาเลเซีย ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ เมืองปุตราจายา มาเลเซีย ไดลงนามความรวมมือ
ดานการศึกษา ไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ กําหนดใหมี คณะทํางานรวม (Joint Working
Group: JWG) เพื่อผลักดันโครงการไปสูก ารปฏิบัติ มีการประชุม JWG ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ที่
ประเทศไทย ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ๕ ป เนนกิจกรรม ๕ ดาน ดังนี้
/๑. การจัดตั้ง...

-๖๑. การจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูและผูสอนศาสนาอิสลามที่ ม.สงขลานครินทร
๒. การพัฒนาหลักสูตรและสื่ออิสลามศึกษา
๓. การพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษา
๔. การพัฒนาเครือขายสถาบัน
๕. การสรางความสัมพันธทดี่ ีระหวางไทยและมาเลเซีย
การประชุม JWG ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย
คณะผูแทนไทย ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหัวหนาคณะ คณะผูแทนประกอบดวย ผูแทน
สพฐ., ผูแทน สกอ., ผูแทน สอศ., ผูแทน สกศ., ผูแทน กศน., ผูแ ทน สช. และผอ.สต.สป. เปนเลขานุการคณะ
การประชุม JWG ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒ โดยมี
- Tan Sri Dr. Zulkurnain Haji Awang ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย
- ดร. ชินภัทร ภูมิรตั น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมอนุมัติการจัดทําโครงการประเทศมาเลเซีย ไดแก
๑. การฝกอบรมดานเทคโนโลยีการศึกษา
๒. การพัฒนาดานกีฬา ศิลปะ และหลักสูตรเสริม
๓ การฝกอบรมดานเทคนิคและอาชีวศึกษา
๔. การฝกอบรมดานการศึกษาพิเศษ
๕. การฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๖. การจัดการศึกษาดูงานดานอิสลามแกครูไทย
๗. การประชุมผูนําโรงเรียนไทย-มาเลเซีย
ที่ประชุมอนุมัตกิ ารจัดทําโครงการประเทศไทย ไดแก
๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ การจัดตัง้ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนที่มาเลเซีย
๑.๒ เปลี่ยนครู ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญดานอิสลามศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
๑.๓ การพัฒนาเครือขายสถาบันพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษชายแดนภาคใต
๒. ระดับอุดมศึกษา
๒.๑ ลงนามใน MOU ดานการอุดมศึกษา
๒.๒ การเคลื่อนยาย และการรับรองวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี
๒.๓ ความรวมมือดานอิสลามศึกษา ระหวาง ม.สงขลานครินทร กับ Islamic Teacher Training Institute
๒.๔. การประชุมอยางไมเปนทางการระหวางผูบริหาร กระทรวงการอุดมศึกษามาเลเซียกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
/ขอเสนอแนะ...

-๗ขอเสนอแนะ
¾ ผตร. (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) มีขอเสนอแนะ ๓ ประการ
- เรื่องโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (Smart School) ของประเทศมาเลเซียมีคอนขางมากและ
กําลังขยายไปทั่วประเทศ ในขณะที่ของเรามีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แลวเขาชมโรงเรียนเรา เรื่องนี้ขอเสนอ
ใหกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาดูงานของประเทศมาเลเซียใหมากกวานี้ แลวนําตัวอยางมาปรับปรุงโรงเรียนของเรา
- เรื่องการจับคูโรงเรียนซึ่งมีการพูดกันในที่ประชุมครั้งแรกแลว แตเดิมนั้น สพฐ. มีการเตรียม
โรงเรียนที่จะจับคูไวแลว ขณะนี้ยังไมมีความกาวหนา
- เรื่องนักเรียน ๖๐ คนที่ไดรับทุน ซึ่งผานการคัดเลือกแบบเขมขน นาเปนหวงเรื่องการลืม
ภาษาไทย เพราะเด็กเริ่มรับทุนตั้งแต ม. ๑ ในทางกลับกันเรานาจะมีการมอบทุนการศึกษาใหเขาบาง จะไดเกิด
ความสัมพันธที่ดีตอกัน
 ปศธ. เราตองยอมรับ หลายเรื่องของประเทศมาเลเซียดีกวาเรา เมือง ICT ของเขาก็พฒ
ั นาไปไกลมาก
การสงเสริมศาสนศึกษาเปนเรื่องที่นาคิด การพัฒนานักเรียนเขาใชความดีเปนตัวนํา บานเราใชวิชาการเปนหลัก
ดังนั้นเราควรจัดพาผูบริหารไปศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสัตยาไส ตําบลลํานารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึง่ ใชหลักคุณธรรมนําความรู คือการพัฒนาผูเรียนโดยใชจิตใจนํา ใจมีสมาธิ มีจติ ที่นิ่ง
อยูในวินัยที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนก็จะดี
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) จากการประชุม INOTECH ที่บรูไนดารุสซาลาม ไดคยุ กับรอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย พบวาเขาไดมาดูงานที่ประเทศไทยแลวนํากลับไปปรับปรุงงานที่มาเลเซีย แบง
ประเภทการเรียนการสอนกันชัดเจน ทั้งในเมืองและชนบทที่นาสนใจคือสายอาชีวศึกษาของไทย อีกแนวคิดหนึ่งทัง้
มาเลเซียและบรูไน การศึกษาดูงานจะดูในภูมิภาคเดียวกันคือกลุมประเทศอาเซียน ไมดูงานแถบยุโรปเพราะไมไดใช
ประโยชน จากแนวคิดนี้กอ็ ยากใหพวกเราเนนการศึกษาดูงานในภูมภิ าคอาเซียนและตองนํากลับมาใชประโยชนได
อยางจริงจัง
 ปศธ. ในแผนการศึกษาชาติเราจะมีการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เราตองทําใหเปน
รูปธรรม ตองรูเขารูเรา ขณะนี้เพื่อนบานรูภาษาไทย แตคนไทยไมรภู าษาเพื่อนบานเลย ดังนัน้ ตองคิดยุทธศาสตร
เพื่อใหเด็กไทยไดรูภาษาประเทศเพื่อนบาน อาจจัดเปนรูปทุนการศึกษา มาตรฐานในอนาคตผูเรียนตองรู
ภาษาไทยเปนอยางดี ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองอยางมีประสิทธิภาพ และภาษาที่สามเพื่อการสื่อสารได
- เรื่องทุนการศึกษา เรานาจะเปนผูใหทนุ การศึกษากับประเทศเพื่อนบานบาง เพื่อเขาจะไดมสี ํานึกรัก
บานเราบาง และมีการดูแลอยางตอเนื่อง
¾ ผตร. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) สําหรับเรื่องการใหทุนการศึกษาแกเด็กเพื่อนบาน โรงเรียน
นานาชาติ หลายโรงพรอมที่จะใหเรียนฟรีและขอใหมีการสานตอดวย
- บางประเทศมีการวางแผนในการสงเด็กไปเรียนตอตางประเทศเทาไร สิ่งที่จะไดรับคือ การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การสรางเครือขาย การมีเพื่อนตางชาติ ซึ่งจะมีผลในระยะยาวอาจจะติดตอในเชิงธุรกิจได
¾หน.ผตร. (นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ) มีขอสังเกตเกี่ยวกับการกอสรางศูนยวิทยาศาสตรที่จังหวัด
รอยเอ็ด
- เรื่องระยะเวลาในการกอสรางคอนขางลาชาเกรงวาจะเสร็จไมทันเวลาที่กําหนด

- ควรเพิ่มผูรับผิดชอบดูแลเรื่องการกอสราง
/- เตรียมแผนที่...
-๘ - เตรียมแผนที่จะจัดกําลังคนที่จะทํางานเมื่อศูนยวิทยาศาสตรสรางเสร็จ
- การเตรียมจัดกิจกรรมที่จะรองรับภายในศูนย
¾ รอง ปศธ. (นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา) ขอสังเกตเรื่องการทําหนังสือราชการขอใหมีการตรวจสอบ
รูปแบบใหถูกตอง สํานวนภาษาอานแลวเขาใจ รวมทั้งคําถูกผิด เรื่องนี้ทาน รมว.ศธ. ก็มีปรารภ วาขอใหปรับลด
สําเนาเอกสาร เหลือ ๒ ชุดจะไดหรือไม(ตัวจริง ๑ ชุดและสําเนาอีก ๑ ชุด) พรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
 ปศธ. เรื่องการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ผานการประชุมองคกรหลักแลว จะตั้งคณะกรรมการ
ชื่อวา คณะกรรมการบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต มี รอง ปศธ.(นายนิวัตร นาคะเวช)เปนประธาน
ผตร.(นายกมล รอดคลาย)เปนรองประธาน ผูเกี่ยวของทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนกรรมการ
ผอ.สบย.๑๒ ยะลา เปนเลขานุการ และทีมงานเปนผูชวยเลขานุการ เรื่องนี้สําคัญขอใหดาํ เนินการโดยเรงดวน
Ö เรื่องการศึกษาเอกชน ชวงเปลี่ยนผานคงตองขอให ผตร. (นายบัณฑิตย ศรีพทุ ธางกูร) ชวยดูแลดวย
- นมโรงเรียน ไดรับงบประมาณหัวละ ๗ บาท แตราคานมอยูที่ กลองละ ๗.๕๐ บาท
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(หลักสูตรใหม) สช. ยังไมไดอบรมครู ผนวกกับงบ SP2 (งบอบรม
พัฒนาบุคลกรของโรงเรียนเอกชน) อยากใหผูแทนของโรงเรียนเอกชนเขามามีสวนรวมเสนอความตองการในการอบรม
- เรื่องประกันสังคม เกี่ยวกับการแกกฎหมาย วาจะเขาประกันสังคมไดหรือไม
- การเรียนฟรี ๑๕ ป ในภาคเรียนที่ ๒ ตองชี้แจงใหผูปกครองเขาใจเกี่ยวกับการจัดสรรอุปกรณการ
เรียนและกิจกรรมผูเรียน สวนสถาบันอาชีวศึกษา เรื่องหนังสือเรียนจะจัดสรรใหหรือไมอยางไร
¾ ผตร. (นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) ชี้แจงวา
- นมโรงเรียนกลองละ ๗ บาท จัดซื้อจากบริษัทไดรับอนุมัติจาก ครม. จึงไมตองประมูลใหม
- หลักสูตรใหม สช. บรรจุไวแลวใน SP2 สามารถที่จะดําเนินการอบรมได มีโรงเรียนเอกชน
มารวม มีคณะกรรมการมารวมดวย
- ประกันสังคมอยูระหวางดําเนินการแกกฎหมาย ครูที่เคยอยูในประกันสังคมแลวก็เขาประกันสังคมได
- เรียนฟรี ๑๕ ป จะไดวัสดุอุปกรณการเรียน ๑ ครั้ง ในเทอมแรกครั้งเดียว และเทอมที่สองไม
มีวัสดุอุปกรณ แตจะมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมใหแตละเทอม
- สวนสถาบันอาชีวศึกษา เรื่องหนังสือเรียนจัดสรรใหแลวตามรายหัว
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
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