สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
๔. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๕. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๖. นายนิวตั ร นาคะเวช
๗. นายชอบ ลีชอ
๘. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๙. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๐. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๑. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๑๒. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๓. นางเบญจพร โพธิป์ ดชา
๑๔. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๕. นายอนันต ระงับทุกข
๑๖. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
/๑๗.นายบัณฑิตย ...

๑๗. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๑๘. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค
๑๙. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๒๐. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๑. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๒. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๓. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๔. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๕. นางสาวหรรษา ทับสี
๒๖. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๗. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๘. นายวิชยั ผกผา
๒๙. นายบุญจันทร บัวหุง
๓๐. นางปุณยนุช วรรณดี
๓๑. นายประสพ กันจู
๓๒. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๓. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๔. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๓๕. นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
๓๖. นายพงศธร พนมสิงห
๓๗. นางจรรยา ชวนานนท
๓๘. นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักผูต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาที่ ๑๓ กทม.
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ

/เริ่มประชุม...

-๓เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การมอบทุนการศึกษาใหกบั เด็กหญิงอรอุทัย นิลนาม
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ. ไดรายงานวา สืบเนือ่ ง
จากสํานักราชเลขาธิการ แจงวาเด็กหญิงอรอุทัย นิลนาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากรไดมีหนังสือทูลเกลาฯ
ถวายฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห
ทุนการศึกษา เนื่องจากบิดา นายอุทัย นิลนาม ไดเสียชีวติ
จากเหตุการณความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ป ๒๕๕๐ และมารดาซึ่งเปนผูรับผิดชอบดูแลครอบครัว มี
ภาระหนี้สนิ ที่สหกรณออมทรัพยครูยะลา และธนาคารออมสิน
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ ที่กูยืมมาปลูกสรางบาน
การชวยเหลือ
๑. กระทรวงศึกษาธิการ (ศูนยปฏิบัตกิ ารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต) ใหความชวยเหลือทุนการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ โดยในปการศึกษา ๒๕๕๑
ไดรับทุนตอเนื่องปละ ๑๐,๐๐๐บาท
๒. คณะกรรมการกองทุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดอนุมัติจา ยเปนทุนการศึกษา
ใหกับเด็กหญิงอรอุทัย นิลนาม จนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และในปการศึกษา ๒๕๕๑ ไดรบั อนุมัติ
ทุนการศึกษา จํานวน ๖,๐๐๐ บาท
ในวันนี้วิทยาลัยนาฏศิลป โดย อาจารยศิริพรรณ อิทธิ
วัฒนะ จึงไดนาํ เด็กหญิงอรอุทัย นิลนาม มารับทุนดังกลาว
โดยทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูมอบให
๒. เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมระหวางประเทศดาน
การศึกษา ครัง้ ที่ ๔๘ (สต.)
นายไพศาล วิศาลาภรณ ผอ.สต. ไดรายงานสรุปผลการ
ประชุมระหวางประเทศดานการศึกษา ระหวางวันที่ ๒๕ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ป.ศธ. ไดแสดงความยินดีและใหโอวาทแก
เด็กหญิงอรอุทัย นิลนาม วาเปนนักเรียนที่ดีและ
เปนคนที่มคี วามสามารถ ไดเปนทูตวัฒนธรรม
แสดงวามีความคิดในเชิงของศิลปะ รวมทัง้ มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร ขอใหรักษาความดี
นี้ไว ขอใหเรียนจนสําเร็จ และเปนอนาคตที่ของ
ชาติตอไป

- ที่ประชุมรับทราบ
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๑. ป.ศธ. การประชุมครั้งนี้มีประโยชนมาก ขอให
สรุปรายงานแลวนําเรียนทานรัฐมนตรีวาการ
รับทราบ และจะตองมีการสานตอในเชิงนโยบาย
และไดมีการพูดเรื่อง ed. for all กันมานานโดยให

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ประกอบดวยรัฐมนตรีศึกษา หัวหนาคณะและผูแทนจาก
ประเทศสมาชิก ๑๕๓ ประเทศ รวมทั้งผูแทน จากองคกร
ระหวางรัฐบาลจํานวน ๒๐ แหง ผูแทนองคกรภาคเอกชน
มูลนิธิและประชาคมตางๆ จํานวน ๒๕ แหง รวม ในการ
อภิปรายในหัวขอ “การเรียนรวม : เสนทางในอนาคต”
จากผลของการประชุมสรุปไดวา ผูเขารวมประชุมได
ทบทวนมาตราที่ 26 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ขององคการสหประชาชาติ ที่ระบุวา ทุกคนมี
สิทธิทางการศึกษา ผูเขารวมประชุมไดย้ําถึงการเรียนรวม
อยางมีคุณภาพ ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูค วามสําเร็จใน
การพัฒนามนุษย เศรษฐกิจ และสังคม
ผูเขารวมประชุมตั้งขอเสนอแนะวา วิกฤตการณทางการ
เงินจะกอใหเกิดผลกระทบอยางไมเปนธรรมกับคนยากจน
ซึ่งเปนผูที่แทบจะไมไดมีสวนที่จะตองรับผิดชอบตอ
วิกฤตการณดงั กลาวเลย ดังนั้นที่ประชุมจึงขอยืนยันวาการ
เรียนรวมมีสวนสําคัญในการชวยบรรเทาความยากจน
สงเสริมสุขภาพ เพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวติ ความ
เปนอยูใหดีขนึ้ ถึงแมวาจะเกิดเหตุวิกฤตทางการเงินไปทั่ว
โลกในขณะนี้ ขอใหทุกประเทศเนนถึงการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการศึกษาใหเปนลําดับที่สําคัญที่สุด
อยานําวิกฤตการณทางการเงินมาลดการจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ เพือ่
การพัฒนาที่ยง่ั ยืน การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชน และ
การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกันสําหรับคน
จากทุกระดับในสังคม เพื่อทีจ่ ะไดดาํ เนินการตามหลักการ
การเรียนรวม ดวยเหตุนี้ขอเสนอแนะใหประเทศสมาชิก
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
ก. วิธีการ ขอบเขต และเนือ้ หา
- การเรียนรวมเปนกระบวนการที่กาํ ลังดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
- แกไขปญหาความไมเทาเทียมกันในสังคมและความ
ยากจน
- สงเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับ
ผูเรียน

การดําเนินการ/การมอบหมาย
ความสําคัญมาตลอด ในฐานะที่รับผิดชอบนโยบาย
คงตองชวยกันขับเคลื่อนตอไป
เรื่อง inclusive ed. เปนเรื่องที่สําคัญ รัฐยัง
ดูแลไมทั่วถึง ยังไมสามารถสรางความเปนปกแผน
ได ในเรื่องการสรางจิตสํานึกและความเขาใจ เรื่อง
inclusive ed. คงตองตีความวามีมิติใดบาง คงไม
มองแคความพิการ แลวนํามาสงเสริมการเรียนรวม
วัฒนธรรมก็เปนอุปสรรคเหมือนกัน สพฐ.ก็ปรับ
หลักสูตรใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหเกิด
การยอมรับ ขอใหสํานักที่เกีย่ วของชวยกันคิดใน
สวนที่เกี่ยวของเพื่อการขับเคลื่อนตอไป ความ
แตกตางทางเศรษฐกิจ ประชาชนชายขอบ การ
จัดการศึกษาตองเอื้อทั้งนั้น
การจัดแบบยืดหยุน ควรรวมถึง หลักสูตร
จะตองยืดหยุน ตามสภาพพืน้ ที่
ผูเรียนและผูสอน ครูควรมีความพรอมอยางไร
ควรยกสถานภาพของครูใหสูงขึ้น มีการอบรมพัฒนา
ทักษะ จัดสรรทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อการจัดการศึกษา
๒. หน.สร.(นายดํารง ลิมาภิรักษ) ใหขอ สังเกต
การดําเนินการตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได
กําหนดเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศวากรณี
ที่มีการประชุมหรือมีเรื่องที่จะตองตกลงระหวาง
ประเทศ จะตองเสนอ ครม. ผานไปยังรัฐสภา เพื่อ
ขออนุมัติกอน เรื่องนี้ ขอเสนอให สต. ศึกษา
รายละเอียดเพื่อความถูกตอง
๓. ป.ศธ. เรื่องนี้ยังไมเขาขายที่ หน.สร.นายดํารง
ใหขอสังเกตไว เพื่อใหดาํ เนินการอยางรอบคอบ
มอบ ผอ.สมชัย และ ผชช.สุธาวดี ชวยเพิ่มเติมเรื่อง
นี้ดวย
๔. ผตร.(น.ส.จุไรรัตน แสงบุญนํา) การประชุม
ครั้งนี้ เปนการประชุมที่สําคัญจัด ๔ ป/ครัง้ สต.ได
เผยแพรเรื่องนี้ บนเว็บไซด ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ
สต. ควรดําเนินการดานการใหความรูอยางตอเนื่อง

-๕-

ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

โดยอาจจัดเปน FORUM ผตร.ศธ. จะไดสานตอ
- รวมรวบและใชขอมูลที่เกี่ยวของกับผูที่ถูกกีดกันทุก กิจกรรมใหตอเนื่องตอไป
๕. ป.ศธ. สต. ทําหนาที่เชิงนโยบายดวย และใหนาํ
ประเภท
- การใหสัตยาบันอนุสญ
ั ญาระหวางประเทศตางๆ
ผลจากการประชุมจัดเปน FORUM เพื่อแสดงวาจะ
- จัดการศึกษาที่อยูในความสนใจของสาธารณชน
เดินไปขางหนาไดอยางไร หรือเพื่อนําไปสูก ารทํา
- พัฒนานโยบายการจัดการศึกษาทีค่ ํานึงถึงความ
นโยบาย ขอให สต.รับขอเสนอไปพิจารณา
แตกตางของผูเ รียน
ดําเนินการตอไป
- ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมใน
๖. รก.ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) ศทก.ได
หองเรียนเปนแหลงที่ทรงคุณคา
จัดอบรมครูใหใช ICTในโรงเรียนที่มีการเรียนรวม
ค. ระบบ ความเชื่อมโยง และการสงผาน
เพื่อเด็กที่มีความพิการไดเรียนรู ICT และเขาถึง
- ใหผูมีสว นไดสวนเสียมีสวนรวมหรือใหคํา
องคความรูตา งๆ ได ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค
ปรึกษาหารือในกระบวนการตัดสินใจตางๆ
๗. ป.ศธ. ขอใหถือเปนหลักการเมื่อสํานักใดไป
- สงเสริมความเชื่อมโยงกันระหวางโรงเรียนและสังคม ประชุมหรือสัมมนา เมื่อมีการเสนอแลวใหคิดตาม
- พัฒนาโครงการการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัย ที่
ในบริบทและความรับผิดชอบของสํานักตนเอง วา
สงเสริมการเรียนรวม
จะชวยกันทําอยางไร
- สงเสริมการใชเทคโนโลยีโนดานการสื่อสารและ
สารสนเทศ
- จัดการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพสูง
- สงเสริมความพยายามในการลดระดับการไมรู
หนังสือ

ข. นโยบายสาธารณะ

ง. ผูเรียนและครู
- สนับสนุนบทบาทของครู ยกระดับสถานภาพครูและ
สภาพแวดลอม
- จัดอบรมทักษะที่เหมาะสมใหกบั ครู ดวยสื่อ
หลากหลายรูปแบบ
- สงเสริมยุทธศาสตรการฝกอบรมครูกอนประจําการ
- สงเสริมนวัตกรรมการวิจัยในกระบวนการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแบบครอบคลุม
- อบรมผูบ ริหารโรงเรียนใหมีทักษะทีส่ นองตอบตอ
ความตองการที่หลากหลายของผูเรียน
- ใหความสําคัญกับการปองกันครู นักเรียน และ
โรงเรียนที่มีสภาพความขัดแยง

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

จ. ความรวมมือระหวางประเทศ
- ตระหนักถึงบทบาทผูน ําขององคการยูเนสโกที่มีตอ
การเรียนรวม
- เรียกรองใหองคการระหวางประเทศอื่นๆ สงเสริม
ประเทศสมาชิกในการดําเนินการตามขอเสนอแนะขางตน
อยางเหมาะสม
- เผยแพรขอสรุปและขอเสนอแนะทีไ่ ดรับการรับรอง
อยางเปนเอกฉันทในการประชุมระหวางประเทศ
๒.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ (กพร.)
นางสาวอัจฉรา บุญสิน กพร.สป. ไดรายงานวา การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหสวน
ราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการใหเปนไป
ตามเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงค คือ
๑. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการ ปญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงาน
๒. เพื่อตรวจสอบรองรอยกระบวนการปฏิบัติงานเพือ่
นําไปสูการพัฒนา
๓. เพื่อใหคําแนะนําการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
แนวทางการประเมินผลตามคํารับรองฯ
๔. หนวยงานไดรับขอเสนอแนะและคําแนะนําในการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กําหนดการประเมิน
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวง
- วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
- ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
- ประกอบดวย ผูประเมิน คณะกรรมการจากสํานักงาน
ก.พ.ร. และ บริษัททริส
สํานัก
- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
- ณ หองประชุมของสํานัก

- ที่ประชุมรับทราบ

ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๑. หน.กพร.(นายบุญจันทร บัวหุง ) กลาวถึง
เงื่อนไขในการประเมิน จะเนน 2 เรื่อง คือ
กระบวนการการทํางาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ขอใหผูรับผิดชอบเตรียมหลักฐานและกระบวนการ
ตาง ๆ ตามรายตัวชี้วัดดวย
๒. ป.ศธ. แนวโนมการประเมินปนี้เปนอยางไร
สป.มีจุดแข็งหรือตองมีการเตรียมตัวอยางไร
๓. หน.กพร.(นายบุญจันทร บัวหุง) ปนคี้ ณะ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดมีความเขาใจในการประเมิน
มากขึ้นจึงมีการเตรียมตัวไดดีขึ้น และตองการนํา
คาการประเมินมาพัฒนาองคกรตอไป
๔. ป.ศธ. สวนภูมภิ าค มีแนวทางอยางไร
๕. ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข) มีการแนะ
แนวทางในการเตรียมพรอมการตรวจประเมินโดยให
เตรียมเอกสารแยกตามรายตัวชี้วัด และมีขอสังเกต
จากผูแทนหลายสํานักจากการประชุมชี้แจงในวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๕๑ วาการจัดทําคํารับรองมีเวลาจํากัด
หลายเรื่องตองนําขอมูลยอนหลังมาประเมิน อาจทํา
ใหเปนภาระมากกวาจะสงเสริมการพัฒนาอยางแทจริง
๖. รก.ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) ประเด็น
ขอมูลที่ กพร. กําหนดให หากองคกรชวยกําหนด
ตัวชี้วัด จะเปนการพัฒนาองคกรรวมกันอยางมี
สวนรวม

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- ประกอบดวย คณะกรรมการจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน และคณะ
สวนภูมิภาค
- วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๒
- ประกอบดวย คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
คําสั่งสป.ที่๑๕๗๗/๒๕๕๑ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน๒๕๕๑
รูปแบบการประเมิน
ตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
- กพร. สป. รายงานผลการดําเนินงานดวย Power
Point
- คณะกรรมการประเมิน ซักถามในประเด็นตาง ๆ
ตัวชี้วัดสํานักงานปลัด
- กพร. สป. รายงานผลการดําเนินงานดวย Power
Point
- คณะกรรมการประเมิน แบงเปน ๒ กลุม
- กลุมที่ ๑ รับผิดชอบ มิติที่ ๑ และ ๒
- กลุมที่ ๒ รับผิดชอบ มิติที่ ๓ และ ๔
- ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดแยกตามกลุมมิติ เพื่อตอบขอ
ซักถาม ของคณะกรรมการประเมิน
ตัวชี้วัดสํานัก
- ตรวจการประเมินตัวชี้วัดที่มีการลงนามคํารับรองฯ
ระหวางผอ.สํานัก กับ ปลัด ศธ.
- ประเมินตามเกณฑทไี่ ดมีการตกลงในคํารับรอง
- ประเมินรองรอยการปฏิบัติงานจากเอกสาร /
หลักฐาน/ การสัมภาษณ
สิ่งที่ตองขอความรวมมือ
๑. ผูรับผิดชอบตัวชี้วดั เขารวมประชุมและเตรียมขอมูล
เพื่อตอบคําถามตาม วัน เวลาและสถานที่ดงั กลาว
๒. กพร. สป. จะแจงไปยังสํานักตอไป
๒.๓ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษารอบที่ ๒ (ปลัดฯ)
จากการไปรวมประชุม TDRI กับสภาพัฒฯ ในประเด็น
“การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน” ความยั่งยืน หมาย
ถึง การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ซึง่ จะเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนคุณภาพคน เนนทีค่ ุณภาพ

การดําเนินการ/การมอบหมาย
๗. ป.ศธ. ในระยะแรก กพร.กําหนดตัวชี้วัดเพื่อ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน แตตอมาองคกรไดมีสวน
รวมเพิ่มขึ้นโดยลําดับ ตัวอยางเชน การกําหนด
เปาหมายของ กศน. ซึ่งไดเปนผลสะทอนถึง
งบประมาณดวย และไดมอบหมาย กพร.ใหมีการ
ประสานงานกับทุกหนวยงาน เพื่อใชแผนงานของ
สป.เปนกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดของป ๒๕๕๒
๘. หน.กพร.(นายบุญจันทร บัวหุง) ถาหากสวน
ราชการมีประเด็นยุทธศาสตรใดที่สําคัญกวาที่
TRIS กําหนด และเปนตัวผลักดันพันธกิจใหสําเร็จ
ได TRISก็พรอมที่จะรับฟงและใหนาํ เสนอมาได
ปญหาของ สป.คือ ขอมูลพื้นฐานที่เปนขอมูล
ตัวเลขยังไมแนนอน มีฐานขอมูลจากหลายแหง
๙. ป.ศธ. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับขอมูลตัวเลข ไดทาํ การ
ตกลงกันจากทุกหนวยงานโดยใหยึดตัวเลขจาก
สป. เปนหลัก เพื่อปองกันการนับซ้าํ ใหใชตัวเลขที่
รายงาน และมีวัน เดือน ป กํากับ และไดมอบ
หมาย หน.กพร.ใหมีการประสานงานนอกรอบใน
การกําหนดตัวชี้วัด เรื่องเกณฑมาตรฐาน ในการ
ตอรองควรมีการเตรียมขอมูลไวรองรับ

- ที่ประชุมรับทราบ

ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๑. ทปษ.(นายสายัณห รุงปาสัก) กําลังทําวิจัยเรื่อง
ปจจัยเกื้อหนุนที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา โดยคิดจากปจจัยหลัก ๔ เรื่อง คือ

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
แรงงานมีสาระสําคัญโดยสรุปที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
- คน/การลงทุนและการระดมทรัพยากร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนตองเริ่มตนจากทุนทีม่ ีอยูแลวผานกระบวนการ
การศึกษา( จากพื้นฐาน ถึง อุดมศึกษา)การฝกอบรม
(สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน) กศน. รวมถึงการบริการ
สุขภาพอนามัย รวมถึงการจัดสวัสดิการตาง ๆ
- คุณภาพของแรงงาน ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษา การฝกอบรมและการเรียนรูของชุมชนจึงจะ
นําไปสูคุณภาพแรงงาน ที่จะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืน
การปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ มีแนวทางอยางไร ที่ผา น
มามีทั้งจุดออน จุดแข็ง เดิมวางในอุดมคติมากเกินไปหรือ
เปลา ตามพรบ.การศึกษาแหงชาติ ใน ๙ หมวด เปนอุดม
คติทั้งนัน้ เริ่มตั้งแตจดุ มุงหมาย การเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง จัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุน
การจัดสรรทรัพยากรก็มี แตปฏิบัตไิ มได หรือไดนอย ครั้ง
นี้เราจะเนนที่ เรื่องการจัดการสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ซึ่งสามารถจัดการทางนโยบายได ทางออกของระบบ
การศึกษาไทยคือเรื่อง การลงทุนเพื่อการศึกษา (Ed.
Finance) และการระดมทรัพยากร เรื่องที่จะเนนคือ
๑ การจัดการทรัพยากร ประเทศไทยมีทรัพยากรจํากัด
เพราะฉะนัน้ เราตองมีการจัดสรรทรัพยากร งปม.ป๕๒
สวนใหญเปนงบดําเนินการ มีงบพัฒนา ๑๐ % ซึ่งนอย
มาก ที่ผานมาเราจัดการศึกษา ๑๒ ป แบบไมเก็บคาใชจาย
ที่จริงเปนการเฉลี่ยความขาดแคลน เชน งบอุดหนุนรายหัว
ประถมปรับขึ้นมาเปน ๑,๙๐๐ บาท/หัวก็ยังไมพอทุก
ระดับยังไมเพียงพอ การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวในชวง
นี้ควรชะลอไวกอน เราคงไมเพิ่มเงินอุดหนุนขึ้นไปอีกแต
เราควรดูที่ความเสมอภาค แตไมใชจัดสรรใหทุกคนไดเทา
กัน ควรลดความเหลื่อมล้ํา ดูภูมิหลังที่แตกตางกันเพื่อการ
จัดสรร งปม. ใหขึ้นมาเทากัน กฎหมายการศึกษาที่เขียนวา
จัดการศึกษา ๑๒ ป แบบไมเก็บคาใชจาย ปรากฏวาผูปกครอง
ที่เคยบริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาก็ทําไมได ถาก็

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- คน ดูเรื่องการผลิตครู ดูจากงานวิจัยที่เคยทํามา
เด็ก เริ่มตั้งแตแรกเกิด ถึงวัยเรียนโดยประสาน
ความรวมมือกับ สธ.
- เงิน ศธ.ไดรับงบมากทีส่ ุด แตมีงบพัฒนานอย
มากการจัดสรร ไมเพียงพอตอการพัฒนา โรงเรียน
ตางจังหวัดไกล ๆ บางแหงผุพัง สพท.บางแหง
ก็เกา ผุพังกันฝนแทบไมได
กฎหมายกําหนดบนความไมพรอม คนที่มีความ
พรอมก็ไมสามารถชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ได การจํากัดอัตรากําลังภาครัฐ ทําใหครูขาดแคลน
การเกษียณอายุ ก็ไมไดอตั ราทดแทน ในขณะที่
นักเรียนมีมากขึ้น เพราะการเพิ่มประชากร เราคง
ตองขอทบทวน
- ทรัพยากร คงตองเชื่อมโยงดวย
- การบริหารจัดการ ก็เปนสวนสําคัญ ควรตอง
มีนักบริหารมืออาชีพ การประกอบวิชาชีพครูคง
ตองมีการคัดเลือกใหดี ไมใชทุกคนก็เปนครูได
๒. ป.ศธ. การผลักดันเชิงนโยบายเราคงตองมี
ฐานความรูและขอมูลที่ชัดเจน เชน กฎหมาย คง
จะไมตายตัว นาจะมีชองทางใหเราแกไขไดบา ง
การจัดการศึกษา ๑๒ ป แบบไมเก็บคาใชจาย อาจ
ทําไดแตไมใชทุกโรง การศึกษาเปนรัฐสวัสดิการ
ขอให สน.และ สต. ลองศึกษาเชิงเปรียบเทียบ กับ
ตางประเทศวาเขาจัดอยางไรกันบาง ประเทศไทย
นาจัดแบบกึ่งรัฐสวัสดิการสําหรับกลุมคนที่จําเปน
๒. ผตร.(นายชอบ ลีชอ) เสนอใหพิจารณาบริบท
ในการจัดการศึกษาของไทยเนนความเสมอภาค
มากกวาความเปนธรรม
- เปรียบเทียบการจัดการศึกษากับการ
สาธารณสุข คือ สธ. มีโรพยาบาลรัฐบาล เชน รพ.
ศิริราช และมีโรงพยาบาลเอกชนใหคนไขเลือกเขา
รับการรักษา ศธ.มีโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน
เอกชนสวน แตโรงเรียนเอกชนเราไมเดนพอ

-๙ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
จะผิดกฎหมาย ตรงนี้คงตองชวยกันคิดเพื่อหา ทางออก
หรือเราตองจัดการศึกษาใหมีหลากหลายมากขึ้น โรงเรียน
มีหลายประเภท เราจะใชกติกาเดียวกันทั่วประเทศคงไมได
การปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ จึงเนนปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางศึกษาเปนเรื่องแรก โดยยังไมคดิ ถึง
เรื่องโครงสราง
๒. คุณภาพของครู โดยขอให กคศ.เปนเจาภาพ โดยตั้ง
เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ” เชนการผลิตครู การ
ควบคุมกํากับการประกอบวิชาชีพครู(ใบประกอบวิชาชีพ)
การพัฒนายกยองสงเสริมครู และการบริหารงานบุคลากร
เพื่อใหทุกหนวยเสริมพลังกัน เดิม สป. ยังไมเคยมีสวน
เกี่ยวของ ขณะนี้ สป. มีหนวยงานที่เกี่ยวกับของครูทุก
องค กร เชน กคศ. สคบศ. คุรุสภา สกสค. เปนตน
๓. การผลิตกําลังคน กําหนดนโยบายไปทางหนึ่ง
สภาพัฒฯก็คดิ ไปอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ขาดกําลังคนในระดับ
กลาง การเรียนตอในระดับอุดม รัฐใหการสนับสนุน ๗๐ %
ผูเรียนรับแค ๓๐ % สวนอาชีวะ คนไมคอยเขา ถือวาเกรด
ต่ํา รัฐกําหนดอัตราการเรียนตอสถาบันอุดมศึกษา :
สถาบันอาชีวศึกษา ไว ๕๐ : ๕๐ แตก็ทาํ ไมได คงเปน
๗๐ : ๓๐ ทั้งที่รัฐจะสงเสริมคุณภาพในสถาบันอาชีวศึกษา

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- ครู และบุคลกรทางการศึกษา เราเนนการ
อบรม แตไมไดพฒ
ั นางานของครูใหดีขึ้น
๓. ป.ศธ. ฝากทานกิจสุวัฒน ดูแลเรื่องการพัฒนา
วิชาชีพครูทั้งระบบ เรื่องวิทยฐานะ หลักเกณฑการ
เลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนาครูที่ยังไมผานเกณฑ
เชิญ ดร.ชอบ เขามารวมประชุมและรวมจัดทํา
แผนงานตาง ๆ
๔. หน.สร.(นายดํารง ลิมาภิรักษ) กลาววา พรบ.
การกระจายอํานาจใหทองถิน่ เปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหการปฏิรูปการศึกษาไมประสบความสําเร็จ ถาจะ
ปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ ควรพิจารณาองครวมไม
แยกเฉพาะหนวยปฏิบัติ
๕. ผอ.สน.(นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ)
- การปฏิรปู การศึกษารอบ ๒ ใหมีประสิทธิภาพ
ควรใหความสําคัญเรื่องการระดมทรัพยากร ตาม
มาตรา ๕๗,๕๘ ของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ
เพราะวายังไมเกิดขึ้นจริง คือสถานศึกษาเปนนิติ
บุคคล สามารถจัดหาประโยชนจากที่ราชพัสดุ จาก
ที่บริจาค สิ่งที่ทําไดจัดทําระเบียบเพิ่มขึ้นเพื่อการนี้ได
- ไดเขารวมประชุมอนุกรรมการกับสภา
การศึกษาดานกฎหมายการศึกษา ๒ ครั้งเกี่ยวกับ
ความกาวหนา รางพรบ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แหงชาติ มี ๒ ฉบับ คือ รางพรบ.และรางกฤษฎีกา
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติเปนองคกร
มหาชนและจะมีการยุบรวมศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ของ กศน. นาจะมอบ กศน. ติดตาม
เตรียมการ เรื่องนี้ดวย
๖. ป.ศธ. เรานาจะมีหนวยงานหรือตั้งเปนกองทุน
ที่จะสามารถรับเงินที่เปนผลกําไรจากโทรคมนาคม
มาใชประโยชนเพื่อการจัดการศึกษา มอบ ผอ.
สน. ศึกษาความเปนไปไดในการตั้งกองทุนกอน
พรบ.จะออกมา ทราบวา กทช. มีเงินอยูหลายรอย
ลาน แตเราเอามาใชประโยชนไมได

- ๑๐ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย
๗. ผูแทน กศน.(นายพินจิ ศักดิ์ สุวรรณรังค)
แตเดิมมีนโยบายวาไมควรตั้งองคกรมหาชน
แตจะตั้งเปนกองทุน ตามพรบ.การศึกษาแหงชาติ
๘. ป.ศธ. มอบ ผอ.สน. ศึกษาความเปนไปไดและ
ใหมานําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
๙. ผตร.(นายชูชาติ ทรัพยมาก) โรงเรียนขนาด
เล็กใหมีคุณภาพต่าํ ลงเรื่อย ๆ เพราะขาดครู(ครูไม
ครบชั้น)นาจะพัฒนาการเรียนการสอนของครูแบบ
คละชั้น เพราะครูที่สอนคละชั้นจะเนนสอนความรู
ในชั้นสูง สวนชั้นที่เล็กกวาก็จะสอนแบบเก็บตกได
แคไหนเอาแคนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบการ
พัฒนาครูควรจะพัฒนาใหเขาสอนใหถูกตอง รูจัก
สอนคละชั้นทีถ่ ูกตอง ครูที่บรรจุใหมมักจะถูก
บรรจุตามแนวชายขอบก็จะถูกสอนคละชั้น เพราะ
ครูเกาจะยายเขาอยูในเมือง
๑๐. ป.ศธ. กคศ. ตองคิดเรื่องนี้ดวย การประเมิน
มักจะใชมาตรฐานเดียวกันระหวาครูที่อยูในที่ขาด
แคลนกับครูที่อยูในสถานทีพ่ รอมกวา
๑๑. ผตร.(นายชอบ ลีชอ) เรื่องการสอนคละชั้น
วิธีสอนไมไดเปนสวนสําคัญมากนัก สวนทีส่ ําคัญ
คือสื่อการสอนที่สามารถใชสอนคละชั้นได
- การรียนการสอนเดิมนัน้ มี ๘ กลุมสาระ คิดวา
เปนการอัดใหเด็กมากเกินไป
๑๒. ป.ศธ. ทําสิ่งที่จําเปนใหไดดีมีคุณภาพ ดีกวา
ทําฝนใหเปนจริงแตเราไปไมได
๑๓. ผตร.(นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ) หลักสูตร
ของ กศน. ในปจจุบันปรับปรุงโดยใหความสําคัญ
กับทักษะชีวิต มี ๕ กลุมสาระ เสนอใหปรับเปลี่ยน
การเรียนในระดับประถมใหเรียนเพียงครึ่งวันและ
เนนประสบการณชีวิตมากกวาเนื้อหาวิชา ถาม.ปลาย
ก็คงใชแบบเดิม
๑๔. ผอ.สช.(นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร) การไป
ดูงานทีป่ ระเทศฟนแลนด โรงเรียนที่ไดรบั รางวัลที่
๑ ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ถามวา ปจจัย
แหงความสําเร็จ คืออะไร เขาตอบไมได แตเขาสอน

- ๑๑ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย
ใหนักเรียนมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ รูจัก
รับผิดชอบ รูจกั ศึกษาคนควาตลอดเวลา เปน
ปจจัยหลักที่สําคัญ
๑๕. ป.ศธ. เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. วันลูกเสือ มี
ผูเกี่ยวของฝากวาอยากเห็นลูกเสือมีความเขมแข็ง
เชนตอนเดินสวนสนาม มีขอเกตวา โรงเรียนไหน
เอาจริงกับเรื่องลูกเสือ ดูจากความมีระเบียบวินัย
และความพรอมเพียงกัน
- ที่ประชุมรับทราบ

๓.

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ สป.
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (กพร.)
นายบุญจันทร บัวหุง หน. กพร. ไดรายงาน วาไดแจง
ใหทุกสํานักชวยกันนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ
สป. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ในปนี้ขอใหนําไปลงนาม
ตามคํารับรองกับทานปลัดกระทรวง ซึ่งนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีนี้พอจะสรุปได ๔ ดาน ทั้งนี้ สป.จะตอง
เลือกกิจกรรมทั้ง ๔ ดาน อยางนอยดานละ ๑ กิจกรรม
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อประเมินผลในป ๒๕๕๒ คือ
๑. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
๑.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ(การ
ประกันคุณภาพ กศน.)
๑.๒ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน(การ
ประกันคุณภาพภายใน)
๑.๓ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง
กับทองถิ่น
๑.๔ โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
๑.๕ การจัดคายวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
๑.๖ โครงการสรางการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแกครู นักเรียน และนักศึกษา

ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๑. ป.ศธ. เรื่องนี้เปนเรื่องที่จําเปนและจะตอง
ดําเนินการใหไดผลทางปฏิบัติจริง ๆ และนี้ยังเปน
สวนหนึ่งของ PMQA ในสวนการนําองคกร ซึ่ง
จะตองมีนโยบาย และเปาหมายที่ชัดเจน การกํากับ
องคกรที่ดีดา นองคการ ซึ่งมีนโยบายหลัก ๔ ดาน
ไดแก
- สงเสริมการบริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- ใหความสําคัญกับระบบฐานขอมูลและการเก็บ
รักษาขอมูลสรางจิตสํานึกและตระหนักถึงการ
รักษาความปลอดภัยขอมูล
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สงเสริมการบริหารจัดการโดยมุงเนนการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอยางโปรงใส
เรื่องนี้เราเคยพูดกันมามากแลว และยังมีเรื่อง
ระบบแรงจูงใจ โบนัส ๒ ขัน้ แตที่ผานมายังไม
สะทอนถึงประสิทธิภาพของแตละคนไดอยาง
ถูกตอง อํานาจจําแนกของการประเมินก็ยังไม
ชัดเจน เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานจะตอง
สะทอนถึงผลงานที่เกิดขึ้นอยางแทจริง ที่ผานมา

- ๑๒ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๑.๗ งานวิจัยติดตามผลการรณรงคใหการศึกษาและ
การมีสวนรวมแกเด็กและเยาวชน ใหปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบริโภค การแกปญ
 หาขยะลนเมืองและลดปญหา
โลกรอนตามนโยบายดานสิง่ แวดลอม
๒. นโยบายการกํากับดูแลองการที่ดี ดานผูร ับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย
๒.๑ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารเรื่อง
ความผาสุก ความพึงพอใจและความไมพอใจในองคกร
ของบุคลากร สป.
๒.๒ ศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ สํานักงาน ก.ค.ศ.
๒.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรดาน ICT
๒.๔ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูทั้งระบบ
๒.๕ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
๒.๖ โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน การสอน
(การพัฒนาหลักสูตรและสือ่ กศน.)
๒.๗แผนการทบทวนและการปรับปรุงวิธีการรับฟงการ
เรียนรูความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๘ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูบนเว็บไซด สป.
๓. นโยบายการกํากับดูแลองการที่ดี ดานองคการ
๓.๑ โครงการพัฒนากฎหมาย
๓.๒ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
๓.๓ มาตรการประหยัดพลังงาน
๓.๔ โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
๓.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๖ โครงการจัดทําการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
๒๕๕๒
๔. นโยบายการกํากับดูแลองการที่ดี ดานผูป ฏิบัติงาน
๔.๑ แผนพัฒนาระบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒ ของ สป. (H.R. Scorecard)
๔.๒ โครงการคนดีศรี สป.

การดําเนินการ/การมอบหมาย
การพิจารณาขัน้ กลุมใหญคอื ขั้นครึ่ง แตก็ไมมี
อํานาจจําแนกที่ชัดเจน มีมากถึง ๖๐ % ซึ่งบางคน
อาจมีผลงานดีเยี่ยม แตก็ไมได ๒ ขั้น เพราะถูก
จํากัดดวยโควตา ตอไปตองชวยกันคิดแกไขใหมี
อํานาจจําแนกหรือสะทอนผลงานได ฝาก กพร.
และ สอ.ชวยกันคิดหาวิธีแลวทําเปนขอเสนอมา
๒. หน.กพร.(นายบุญจันทร บัวหุง )
ขณะนี้เรามีเงินรางวัลมา ๓ ปแลว แตหลักการคิด
ยังไมสะทอนถึงผลการปฏิบตั ิงานทีแ่ ทจริง กพร. มี
แนวทางการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูบุคคล
ซึ่งปที่แลว สอ.ไดทดลองทําแลว สวนปนี้กาํ หนด
ใหสวนราชการทํากันจริง ๆ คิดวาปนผี้ ูบริหารจะ
สามารถใหเงินรางวัลกับผูป ฏิบัติงานไดงายขึ้น
๓. ผอ.สอ.(นางจรรยา ชวนานนท )
ป ๒๕๕๑ ทีส่ อ. ดําเนินการนั้นเปนการใหความรู
แกบุคลากรทุกสํานัก โดยจางที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาใหการอบรมแลว
ทําภาคปฏิบัตทิ ั้ง ๔ มิติ โดยเอางานจากภารกิจใน
สํานักงานมาทํา พบวาบางสํานักทํางานโดยไมเคย
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนมิติก็จะสามารถ
ประเมินผลได ทั้งนี้ไดนาํ เสนอทานปลัดแลว
สําหรับการดําเนินการในป ๒๕๕๒ คิดวาตองการ
นโยบายหลักของ สป. เพื่อทุกสํานักจะไดคิดทํา
ตัวชี้วัดของสํานักที่จะทําคํารับรองกับทานปลัด
ในขณะนี้สาํ นักยังไมมีคํารับรอง ซึ่งตองรอจาก
ก.พ.ร.ใหญ ถาไดพันธกิจก็เอามาคิดคํารับรองไว
กอน เมื่อ ก.พ.ร. แจงคํารับรองมาใหมเราคอย
นํามาปรับเปลีย่ นก็จะทําใหปนี้ไมเกิดความลาชา
ขณะเดียวกันก็สามารถใหขา ราชการทําตัวชี้วัดกับ
ผอ.ได ในป ๒๕๕๒ สอ. เตรียมเสนอโครงการแลว
คือการจัดทําการบริหารผลการปฏิบัติราชการและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการป ๒๕๕๒ เปน
การดําเนินการตาม พรบ.ขาราชการพลเรือนฉบับ
ใหม ขณะนี้ ก.พ.ยังไมไดแจงหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการมาให แตหลักเกณฑ

- ๑๓ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๔.๓ โครงการพัฒนาขาราชการไปสูระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
๔.๔ โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการเปนผูน ําการ
เปลี่ยนแปลง(Change Agent) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
๔.๕ การจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
บุคคลประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
๔.๖ โครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของ สป.
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
๔.๗ โครงการสงเสริมการใชระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส ( e-Office)
๔.๘ โครงการตรวจสุขภาพประจําป
๔.๙ โครงการเสริมสรางสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของ
ขาราชการ สป.
จากโครงการทั้งหมดนี้ ขอใหที่ประชุมผูบริหารฯเลือก
อยางนอยดานละ ๑ โครงการ เมื่อสิ้นป ๒๕๕๒ ก็จะมีการ
ประเมินโครงการ เมื่อเลือกโครงการไดแลว กพร. จะตอง
จัดทําแผน สง ก.พ.ร. ภายใน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒

การดําเนินการ/การมอบหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหมจะมี
หลายรูปแบบ สป.คงจะตองเลือกรูปแบบที่เหมาะ
สมกับ สป. อีกครั้งหนึ่ง
- เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ในสวน
ของการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปน % นั้นมีความแตก
ตางกันมากจะตองมีการรองเรียนกันแนนอน จึงได
ปรึกษา สน. เพื่อหาทางปองกันไวกอน
๔. ป.ศธ. กติกาที่จะตั้งขึ้นตองชัดเจน เปนที่รับรู
และเปนที่ยอมรับทั่วกัน ขอให สอ.และ กพร. รีบ
ดําเนินการ สวนคํารับรองก็ตอ งสอดรับกันเปนหวง
โซตั้งแต รมต. ปลัด ถึงรายบุคคล ครั้งหนาขอให
รายงานความกาวหนาวาดําเนินการเรื่องนีอ้ ยางไร
และใหสํานักรองเสนอแนวคิดในการจัดทําคํา
รับรองของป ๒๕๕๒ สัก ๓-๔ ขอ โดยยึดแผนงาน
ทั้ง ๖ แผน เปนหลัก
๕. หน.กพร.(นายบุญจันทร บัวหุง )
ตัวชี้วัดนี้คอนขางจะมีความสําคัญ ทางกพร.และ
สอ.จะประสานงานและวางแผนเพื่อขับเคลื่อน
ตอไป ตัวชี้วดั ระดับสํานักจะตองรอระดับ ศธ.และ
สป. เพราะตัวสํานักจะเปนตัวขับเคลื่อน ศธ. และ
สป. หลังวันที่ ๑๗ ธ.ค. คงชัดเจนขึ้น
- เรื่องนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ
สป. ทั้ง ๔ ดาน จะขอที่ประชุมเลือก ดานละ ๑
โครงการ แลว กพร. จะตองไปเขียนแผนสง ก.พ.ร.
ใหญภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ เมื่อตอนสิ้นป
๒๕๕๒ ก.พ.ร.จะตองมาตรวจประเมินเรา
๖. ป.ศธ. ขอใหแตละสํานักนําไปพิจารณาดูแลว
ขอใหมาเลือกกันในวันประชุมอังคารหนา
๗. รก.ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง)
ขอเสนอวาโครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศในหนังสือหนา ๒๐ นาจะยายไปไวกบั
นโยบายที่ ๒ แนวทางปฏิบตั ิขอที่ ๖ เพื่อความ
สอดคลองและความเหมาะสม

- ๑๔ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ/การมอบหมาย
๘. ป.ศธ. ขอใหเก็บขอทักทวงนี้ไปพิจารณาในครั้ง
หนาดวย
๙. ผอ.สกพ.(นายศัจธร วัฒนมงคล )
การเลือกโครงการ ๑ จะตองมีแนวปฏิบตั ิครบ
๑๐. กวาขอ ถูกตองหรือไม ถาถูกตอง แตละสํานัก
จะไดไปตรวจสอบแผนงานโครงการวาครบหรือไม
และมีบางสํานักไมมีแผนงานโครงการปรากฏในนี้
ก็จะไดนาํ มาเสนอเพิ่มเติม
๑๑. ป.ศธ. ทั้งหมดนี้เปนโครงการกลาง ๆ ของ
สป. ขอใหทุกสํานักไปวิเคราะห ไมจาํ เปนวาทุก
สํานักจะตองมีโครงการอยูในนี้
๑๒. หน.กพร.(นายบุญจันทร บัวหุง) เนือ่ งจาก
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี สวนราชการ
เปนสวนนโยบายโดยทานปลัดกระทรวง แต
กิจกรรมจะเปนตัวอธิบายวาการขับเคลื่อนนโยบาย
ใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นมีรายละเอียดอยางไร
สําหรับสํานักที่จะขอเพิ่มโครงการ ถาที่ประชุมและ
ทานปลัดเห็นชอบก็สามารถทําได
๑๓. ป.ศธ. ขอใหคิดอยูบ นฐานของโครงการที่มี
อยูกอนเพราะแตละโครงการทุกสํานักตองเขามา
ชวยขับเคลื่อนในภาพของ สป.ขอใหทุกสํานักไป
คิดแลวใหความเห็นในครั้งหนา นัดประชุมอังคาร
ที่ ๑๖ ธ.ค. เวลา ๙.๓๐น.
- ที่ประชุมรับทราบ

๔.

เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

