สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๓. นางสาวปริยา เลิศลอย
๔.
๕.
๖.
๗.

นายอนันต ระงับทุกข
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายประเสริฐ งามพันธุ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค

๘. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
๙. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ
๑๐. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๑. นายปราณีต ศรีศักดา
๑๒. นายสายัณห สันทัด
๑๓. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๑๔. นางรัตนกมณ รัตนเศรษฐกุล
๑๕. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๑๖. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๑๗. นายวิชัย ผกผา
๑๘. นางสาวอาริยา เมฆาธร
๑๙. นางกชกร เทศพิทักษ
๒๐. นายประสพ กันจู
๒๑. นางสาวลิลดา กลิ่นพะยอม
๒๒. นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์
๒๓. นายสําราญ ชวนวัน
๒๔. นายพิสิษฐ เดชวงศญา
๒๕. นางวรรณา ปอมสุวรรณ
๒๖. นายสุรพล รัตนไชย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอํานวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๓
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๖
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๗
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๘
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๑
/๒๗. นายพีรศักดิ…
์

-๒๒๗. นายพีรศักดิ์ รัตนะ
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
นายพงศธร พนมสิงห
นางสาวผุสดี เขตสมุทร
นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
นางจรรยา ชวนานนท
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และกีฬา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้
บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ
¾ รองเลขาธิการสํานักงาน ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) ไดกลาวถึงระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
(HiPPS) เรื่องของการเตรียมคนในระบบราชการไทยตั้งแตในอดีตที่ผานมาไมเคยทํามากอน สวนใหญการเปน
ขาราชการระดับสูงก็มักเกิดจากโอกาสของแตละคนที่ไขวควา เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ. พบวา
ขาราชการสวนใหญจะมีอายุมาก อีก ๕ ปขางหนาขาราชการระดับบริหารของศธ.จะเกษียณอายุกันหมด ทําใหมองดู
เสมือนวาเด็กรุนหลังจะทํางานกันไดอยางไร กระทรวงจะอยูรอดหรือไม ปญหาที่พบอีกอยางคือ การรับบรรจุ
ขาราชการรุนใหมพบวา เด็กที่เรียนจบใหมจากสถาบันมีชื่อเสียง เด็กเกง/เกรดสูง ๆ จะไมยอมรับราชการ อาจเปน
เพราะคานิยม เกียรติภูมติ าง ๆ คาจาง/คาตอบแทนทีไ่ มเหมาะสม จึงมีการคิดระบบ HiPPS ขึ้นมาดวยความคิดวา
เราตองการสรางอนาคตของคนรุนใหม HiPPS เปนระบบที่มีการคัดเลือกกันแบบเขมขน คนที่จะผานเขามาไดจะตอง
เปนคนเกง มีความดีเปนพืน้ ฐาน แลวจะใหโอกาสเขาในการฝกอบรม เรียนรู เปลี่ยนงาน และมีแผนที่จะใหเขาได
พัฒนาศักยภาพ และหาประสบการณใหมๆ จนกระทั่งเติบโตเปนผูบ ริหาร โดยจะสิน้ สุดระบบ HiPPS เมื่อถึงระดับ ๘
¾ สํานักงาน ก.พ. (นายปยวัฒน ศิวรักษ) รายงานวา โครงการ HiPPS เปนเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งในการ
พัฒนาขาราชการ
HiPPS ไมใชระบบ Fast Track แต
- HiPPS พัฒนาประสบการณในเวลาที่เหมาะสม
- สรางทั้งนักบริหารและ Specialist
- HiPPS ไมไปเร็วเกินกวามาตรฐานที่กาํ หนดตําแหนงเพียงแต HiPPS จะชวยใหเสนทางกาวหนาในอาชีพเปนระบบ
มากขึ้น โดยกลไกการ Rotation และการมอบหมายงาน
HiPPS ไมใชระบบอุปถัมภ
- การคัดเลือกเปดกวาง มีเกณฑแนนอน ประเมินทักษะ และสมรรถนะ ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก(จุฬา)
- HiPPS หยุดที่ระดับ ๘ และไมใชตําแหนงบริหาร
/- HiPPS... …………………

-๓- HiPPS ตองรับผิดชอบตัวเองตอไป
- มีการประเมินใหออกจากระบบ(ระดับ ๔-๕ หามต่ํากวา ๘๐ % ๒ ครั้ง ระดับ ๖-๗ ต่ํากวา ๘๐ % ครั้งเดียวออกคนปกติใชเกณฑ ๖๐ %
HiPPS พัฒนาอยางเปนระบบ
- หลักการคือ On the Job Learning
- ก.พ. วิเคราะห Key Job และ Career Path ของกรม
- หลังจากนัน้ สรางกรอบแนวทางการพัฒนา
- การมอบหมายงาน ระยะเวลา และการอบรมเพิ่มเติมเปนไปตามกรอบดังกลาว (เรียกวา EAF)
- มีพี่เลี้ยง(สํานักงาน ก.พ. มีหลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยง)
- มีทั้ง On the Job, Workshop, e-Learning, ทุนฝกอบรม
- เปนระบบทีเ่ ชื่อมตอระบบ Talent management อื่น ๆ
HiPPS ไมใชการแปลกแยกจากระบบขาราชการปกติ
- การคัดเลือก จะทดสอบสมรรถนะในการทํางานรวมกับผูอื่น
- ดูประสบการณการทํางานอยางนอย ๑ ป วาเหมาะกับองคกรหรือไม
- ไมไดสรางเปนสายงานใหมขึ้นมา
- ขาราชการเหลานี้ไมไดรับเงินเพิ่มพิเศษ เชน เงินประจําตําแหนง
- การกําหนด ๒ ขั้นโควตาพิเศษก็เพือ่ ไมใหการใหความดีความชอบสําหรับขาราชการกลุมนี้ไปลดโอกาสขาราชการ
ในระบบปกติ
- การพิจารณาเพื่อใหโควตาพิเศษจะพิจารณาทั้งผลการทํางาน และความสอดคลองกับ EAF
จุดเดนของการพัฒนาภายใตระบบ HiPPS
๑. เปนระบบที่มีการวางเสนทางความกาวหนาในอาชีพ โดยใชเทคนิคกรอบการสัง่ สมประสบการณ (EAF :
Experience Accumulation Framework ) ที่สํานักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ และการมอบหมายงานที่ทาทาย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
๒. มุงพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงในระดับปฏิบัตกิ ารใหเปนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษที่มี
คุณภาพสูง โดยจะเชื่อมตอกับกระบวนการพัฒนาขาราชการระดับกลางและระดับสูงตอไป
๓. เปนระบบที่มีกลไกการสรางแรงจูงใจทั้งที่เปนตัวเงิน (โอกาสไดรบั การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น
กรณีพิเศษ) และแรงจูงใจที่ไมใชตัวเงิน (การไดรบั การพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการพัฒนาบนเนื้องานและการ
ฝกอบรม ดูงาน)
๔. มีกลไกการคัดเลือกอยางเขมขน โดยผูสมัครเขาสูระบบนี้ตองผานกระบวนการคัดเลือก ทั้งโดยสวน
ราชการตนสังกัดและสํานักงาน ก.พ. ทั้งนีส้ วนราชการหนึ่ง ๆ จะมีขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไมเกินประมาณรอยละ
๑ ของจํานวนขาราชการทั้งหมด
๕. เปนระบบที่กําหนดใหขาราชการตองพิสูจนตัวเอง ทั้งในดานสมรรถนะและผลงานผูทไี่ มผา นเกณฑ
ประเมิน จะตองพนการเปนขาราชการผูมผี ลสัมฤทธิ์สูง
ความคาดหวัง
- ผูคดิ ผูน ํา ผูสราง ผูพฒ
ั นา ทางวิชาการและการบริหาร
/- มีศักยภาพ...

-๔- มีศักยภาพ ฝมือ ประสบการณ บุคลิกภาพ
- เพื่อกรม สํานัก ขาราชการ
มุมมอง
- กวาง ไกล บรรลุได
- อยาก VS กลา
- อยาเอาความกลัวเล็ก VS มาฆาความกลัวใหญ
- รอ
คุณสมบัติผูทมี่ ีสิทธิสมัคร
- เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ
- มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการนั้นมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
- มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษ เปนทีย่ อมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และมีผลการปฏิบัติงานโดย
เฉลี่ยในระดับดีมาก
- มีศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา ขึ้นสูตาํ แหนงในระดับที่สูงขึ้น
- มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และความรู/ทักษะคอมพิวเตอรในระดับที่ใชงานไดดี
- มีความประพฤติดี ปฏิบตั ติ นเหมาะสมตามจรรยาบรรณของการเปนขาราชการทีด่ ีจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
Öหลังจากบรรยายพิเศษเสร็จประธานไดดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันอังคารที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
๓.๑ เรื่อง การรายงานผลความกาวหนา/ ผลการดําเนินงานของแตละสํานัก (กศน. / ศทก. และ สบย.กทม.)
๑. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
¾ กศน. (นายวิรุฬห นิลโมจน) รายงานโครงการการศึกษาสภาวะการรูหนังสือของประชากรวัยแรงงาน
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน มุงเนนที่การเสริมสรางนิสัยรักการอาน ซึ่งเปน
พื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเจาะจงประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ - ๕๙ ป) ซึ่งเปนกําลังผลิตหลัก
ของประเทศ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสํารวจจํานวนประชากรวัยแรงงานผูไมรูหนังสือทั่วประเทศ
๒. เพื่อวัดระดับการรูหนังสือของประชากรวัยแรงงานผูไมรูหนังสือ
/เปาหมาย...

-๕เปาหมาย
๑. จํานวนประชากรวัยแรงงานผูไ มรูหนังสือ
๒. ระดับการรูหนังสือของประชากรวัยแรงงานผูไมรูหนังสือ (กลุมตัวอยาง ๘,๕๕๐ คน)
แผนการดําเนินงาน
๑. สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ทดลองใช และปรับปรุงแกไข
๒. เก็บรวบรวมขอมูล
๓. รายงานผลการสํารวจและการวัดระดับการรูหนังสือ
๔. ประมวลผลภาพรวมระดับการรูหนังสือระดับประเทศ
๕. สรุปผลการวิจัยภาพรวมระดับการรูหนังสือระดับประเทศ
ผลการดําเนินงาน (ความกาวหนาการดําเนินงาน)
- จํานวนประชากรวัยแรงงานผูไมรูหนังสือ ๒๘๓ อําเภอ (จาก ๙๐๕ อําเภอทั่วประเทศ) (คิดเปนรอยละ
๓๑.๒๗) หรือจํานวน ๔,๐๕๓,๙๙๔ คน เปนผูไ มรูหนังสือ ๕๙,๘๒๓ คน (คิดเปนรอยละ ๑.๔๘)
- ผลการวัดระดับการรูหนังสือของประชากรวัยแรงงานจากกลุมตัวอยางและรายงานการวิจัย
ปญหา / อุปสรรค : การรายงานผลการสํารวจไมเปนไปตามแผนที่กาํ หนดไว
แนวทางการนําผลการสํารวจและผลการวิจัยไปใช เพื่อการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการการแกไข
ปญหาการไมรหู นังสือ และการสงเสริมการรูหนังสือสําหรับประชากรวัยแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
ขอมูล / องคความรูสําคัญบางประการ
- จํานวนประชากรวัยแรงงาน
- สภาพการไมรูหนังสือ
- การรูหนังสือ
- ความเชื่อมัน่ ในการนําแบบวัดระดับการรูหนังสือไปใช
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอทราบวา การวัดระดับการรูหนังสือหรือการไมรูหนังสือ จริงๆ แลวจะนําใชประโยชนอยางไร ทั้ง ๆ
ที่เราก็รูอยูแลววาประชากรกลุมนั้นไมรูหนังสือ
¾ กศน. (นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค) รายงานวา เมื่อเรานํากลุมตัวอยางที่ไมรูหนังสือมาวัดจะทําใหเรา
เพื่อนํามากําหนดนโยบายในการแกปญหาการไมรูหนังสือหรือสงเสริมการรู
ทราบวาการไมรูหนังสืออยูระดับใด
หนังสือเพิ่มขึ้น โดยแบงกลุม การจัดการออกเปนกลุม ๆ ตามทีไ่ ดทาํ การวิจัยมาแลว
¾ ทปษ. (นายอนันต ระงับทุกข) การตรวจสอบระดับการไมรูหนังสือ เพื่อการวิเคราะหสาเหตุแลวนําไปสูการ
แกไขของแตละกลุม ขอเรียนถามวาทําไมถึงใชกลุมตัวอยาง แทนที่จะใชกลุมประชากรที่ไมรูหนังสือแลวรวบรวมสาเหตุ
เพื่อนําไปวางแผนการพัฒนานาจะครอบคลุมดีกวา
 ปศธ. ขอใหทาง กศน. รับขอสังเกตนี้ไปพิจารณาดวย และขอใหเรงเก็บขอมูลจากอําเภอใหเสร็จโดยเร็ว ใน
เดือนกรกฎาคมขอใหนํามารายงานในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
/๒. เรื่อง การรายงาน...

-๖๒. เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทก.)
¾ ศทก. (นายสมิต วิโรจนวรรณ) รายงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ
(Interactive e-Learning) ไดกําหนดเปนMega Project บรรจุไวในแผนการบริหารราชการแผนดินระยะ ๓ ป (พ.ศ.
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) มีวัตถุประสงคสําคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหา
การขาดแคลนครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ในระดับชวงชั้นที่ ๑ - ๔ เปน
การสอนทางไกลดวยสื่อโทรทัศนผา นดาวเทียม โดยแพรภาพการสอนจากหองสตูดิโอ ดวยเนื้อหาและสื่อการสอนที่ได
จัดทําและตรวจสอบไวลวงหนาดวยคณะครูและผูเชี่ยวชาญในกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใหเนื้อหาสาระการสอนได
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและเปนทีน่ าสนใจ
แผนการดําเนินงานระยะยาว แบงเปน ๓ ระยะ
ระยะที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๑ เปนความรวมมือระหวาง สพฐ. สป. และ บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด
ใชงบประมาณ ๕.๙ ลานบาท มีโรงเรียนนํารอง จํานวน ๑๒ โรง
ระยะที่ ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไดรับงบประมาณ ๓๔๙ ลานบาท มีโรงเรียนในโครงการ จํานวน ๒,๔๒๐
โรงเรียน Conference ๑๐ โรงเรียน ดําเนินการรวมกับการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ระยะที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ขอตั้งงบประมาณ ๓,๖๔๐ ลานบาท ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ทุกแหง
แผนการดําเนินงาน ป ๒๕๕๒
๑. คัดเลือกโรงเรียน ๒,๔๒๐ แหง จากทุกเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดหาอุปกรณใหแกโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนๆ ละ ๖ หอง
๓. จัดทําระบบ Steaming เปนระบบสํารอง ใหเรียนทางอินเทอรเน็ตได ที่ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑
๔. จัดทําระบบ Conference ไปยังโรงเรียนปลายทาง 10 แหง
๕. จัดทํา Content วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓) เพื่อใชสอนในป
การศึกษา ๒๕๕๓
๖. กําหนดราง TOR ดาน Hardware และ Software จะสามารถดําเนินการไดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
๗. การจัดซื้อจัดจาง ในเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๒
¾ ศทก. (นายอาคม ศาณศิลปน) รายงาน ระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบดวย
- ระบบมาตรฐานขอมูลกลางทางการศึกษา ใชบริหารจัดการเกีย่ วกับรหัสมาตรฐานกลาง ตั้งแตตําบลถึง
จังหวัด โดยมีการวิเคราะหรวมกับหนวยงานทางการศึกษา ๑๐ กระทรวง
- ระบบขอมูลรายบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เปนขอมูลรายบุคคลของนักเรียน และขอมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีนักเรียนประมาณ ๑๔ ลานคน สามารถไปเชื่อมกับระบบตรวจสอบขอมูลรายบุคคล
(ERMS) ตอไปถึง สํานักบริหารการทะเบียนฯ กรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปองกันความซ้ําซอน
(ขณะนี้ ตรวจสอบไดประมาณ ๑๐ ลานคน) แลวไปเชือ่ มตอกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา(เปนระบบจัดเก็บ
ขอมูลสถิติทางการศึกษา) แลวนําไปเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรดานการศึกษา(GIS) ซึ่งเปนขอมูล
เกี่ยวกับแผนที่ของกระทรวง( ไดมาจากกรมแผนที่ทหาร ป ๒๕๔๙ และจากกระทรวงคมนาคม ป๒๕๕๑) ทั้งหมดนี้
จะถูกนําเสนอรวมกัน บนเว็บไซตของกระทรวง
/- ฐานขอมูล...

-๗- ฐานขอมูลประชากรวัยเรียน ๐ – ๑๘ ป เปนรายบุคคล รวมกับทะเบียนราษฎร แลวนําขอมูลที่ไดมาไวที่
กระทรวง เพื่อติดตามเด็กทีอ่ ยูในวัยเรียนแตยังไมไดเขารับการศึกษา
- การบูรณาการระบบขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
- รวมกับกระทรวง ICT ไดแกขอมูลทะเบียนกลางที่จดั เก็บในสมารทการด
- ขอมูลจากสํานักงานสถิตแิ หงชาติ
- บูรณาการขอมูลนักเรียนรวมกับ ๕ องคกรหลัก ชวยในการยายนักเรียนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดวย
- สถิติรายสังกัด เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน ซ้ําชั้น วุฒิการศึกษา
- ขอมูลสถานศึกษา เชน พื้นที่ ระบบการจัดการศึกษา อาคาร หองเรียน
- สถิตินักเรียน/นักศึกษา ครู เชน ผูสําเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา เพศ จํานวน
- ขอมูลรายบุคคล (นักเรียน/ครู) เชน ความสามารถพิเศษ ประวัติการศึกษา ผูจบ ม.๖ การพัฒนาความรู
ประวัติการดํารงตําแหนง
ระบบจัดเก็บขอมูลรายบุคคล มีรายระเอียดดังนี้
๑. เปนระบบจัดเก็บขอมูลรายบุคคล นักเรียน ครู และขอมูลสถานศึกษา ตามรายการของกระทรวง
๒. สามารถดังขอมูลพื้นฐานจากสํานักงานทะเบียนราษฎร โดยใชเลขประจําตัวประชาชนหรือ
ชื่อ + นามสกุล
๓. มีระบบตรวจสอบขอมูลพื้นฐานกับสํานักงานทะเบียนราษฎร
๔. มีการนําเขาและสงออกขอมูล
๕. มีระบบชวยวิเคราะหทางสถิติ (Pivot table)
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. สรุปวา รูปแบบเปนดังนี้
- TV Base มี ๒ แนวทาง
- ใชการเรียนการสอนหองเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวล เปนหลัก
- ใชการเรียนการสอนหองเรียนจากสตูดิโอ (โรงเรียนวังไกลกังวล หรือของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม หรือจะตั้งขึ้นใหม)
- Internet Base จัดระบบ Steaming แลวนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตแบบ On Demand
- Computer Base คือ จัดทําบทเรียนบันทึกลงแผนแลวจัดสงใหเขตพื้นที่ดําเนินการตอไป
สิ่งที่นาเปนหวงคือระยะเวลาใกลสิ้นปงบประมาณแลว ขอให ศทก. วางแผนการทํางานใหรัดกุม อาจตองทําปฏิทิน
เปนรายสัปดาห มีความละเอียดเรียบรอย ทั้งขอมูลและอุปกรณ ตองดูวาสิ้นปจะทํางานทันหรือไม ถาไมทันจะมีแผนสํารอง
อยางไรบาง สิ้นเดือน มิถุนายน ขอใหทําแผนโดยละเอียดใหเสร็จสมบูรณ แลวนํามาเสนอดวย
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) รายงานวา แผนดําเนินงานจะเสร็จภายในสัปดาหนี้ สวนเรื่องของการ
จัดสงขอมูล เดิมกําหนดไววันที่ ๑๕ มิ.ย. ขณะนี้เปลี่ยนเปนวันที่ ๑๙ มิ.ย.
 ปศธ. ถามวางบประมาณ ๓๔๙ ลานบาท เพียงพอหรือไม และถาจํานวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นจะแกไขอยางไร
/ศทก. ...

-๘¾ ศทก. (นายสมิต วิโรจนวรรณ) รายงานวา จากงบประมาณดังกลาว เมื่อคิดคาใชจายแลวนาจะมีจํานวน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น
¾ ศทก. (นายอาคม ศาณศิลปน) รายงานวา สาเหตุที่ตอ งเลื่อนการจัดสงขอมูลจาก วันที่ ๑๕ มิ.ย. เปนวันที่
๑๙ มิ.ย. เพราะวา ทางเขตพื้นทีไ่ มมีขอมูลในมือวาโรงเรียนใดมีอุปกรณหรือไมมีอุปกรณ จะตองสํารวจใหมทั้งหมด
บางเขตพื้นที่ยงั ไมทราบวา ศทก. จะสํารวจขอมูลเรื่องนี้ และเจาหนาที่ของเขตพื้นที่บางทานไมสามารถกรอกขอมูล
ในโปรแกรมผานระบบ On-line ได เนื่องจากการใชคอมพิวเตอรไมคลอง ทั้งนี้ ศทก. แกปญหาโดยสงโปรแกรม
Excel ใหเขตกรอกขอมูลแลวสงกลับ ศทก. ทาง Email หรือทาง Fax
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) ขอมูลพื้นฐานที่จะดําเนินการรวมกับ สบย. นั้นเดิม ศทก. เก็บรวมกับ องคกร
หลัก เดือนตุลาคมนีค้ งจะจําแนกขอมูลเปนรายจังหวัดและจัดสงให สบย.ทั้ง ๑๓ แหงนําไปใชประโยชนได สวนขอมูล
ที่ สบย.ทั้ง ๑๓ แหงจะจัดเก็บรวมกัน ก็ขอให สบย.ไปศึกษารายละเอียดแลว ศทก. จะสนับสนุนในเรื่องเครื่องมือ
และการประมวลผลตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓. เรื่อง ผลการปฏิบตั ิงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร (สบย.กทม.)
¾ สบย.กทม. (นายวิชัย ผกผา) รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ ของ สบย. กทม. มี ๓ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๑ วัตถุประสงค
- เปนโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดรับความรูและประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมงานชุมนุม
- เพื่อพัฒนาเยาวชนในดานการใชสติปญ
 ญา กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออก
- เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาด และสรางทัศนคติตอกิจกรรมยุวกาชาด
๑.๒ ระยะเวลา วันที่ ๒๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑.๓ สถานที่ คายลูกเสือ คายหลวงบานไร อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
๑.๔ ผูเขารวมงานชุมนุม จํานวน ๑,๐๐๐ คน
โดยมี นางปรียานุช จริยวิทยานนท ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปน ผูบังคับการคายชุมนุม
เรื่องที่ ๒ โครงการสงเสริมและเผยแพรประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา “กิจกรรมแขงขันตอบปญหาความรู
เกี่ยวกับรัฐสภา” ประจําป ๒๕๕๒ เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
๒.๑ วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภา และบทบาทหนาทีข่ องสมาชิกรัฐสภา
- เพื่อกระตุนใหสนใจศึกษาหาความรู และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมือง การปกครองและ การ
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
- เพื่อเสริมสรางใหมีทัศนคติและความเขาใจที่ดตี อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๒ กําหนดการแขงขัน
- รอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
/- รอบชิงชนะเลิศ...

-๙- รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพฯ
๒.๓ ระยะเวลาการรับสมัคร
- ตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒.๔ รางวัลรอบชิงชนะเลิศ มี ๓ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ โลของประธานรัฐสภาพรอมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ โลของประธานรัฐสภาพรอมเกียรติบตั รและเงินทุนการศึกษา จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา จํานวน ๖,๐๐๐ บาท
เรื่องที่ ๓ สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร
¾ สบย.กทม. (นางรื่นรวย มิ่งขวัญ) รายงานวา สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร(ในฐานะกลุมจังหวัด) ไดจดั ทําแผนพัฒนาการศึกษา
กรุงเทพมหานคร พอสรุปไดดังนี้
๑. แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร มีลักษณะแตกตางจากแผนกลุมจังหวัดโดยทั่วไป คือ แผนพัฒนา
การศึกษากรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนแผนกลุมจังหวัดและเปนแผนพัฒนาจังหวัดไดดว ย
๒. มีการกําหนดกรอบแนวคิดการจัดทําแผนรวมกัน จัดทําตามกรอบที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากําหนด
๓. แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร เปนแผนยุทธศาสตรระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖) ทุกสวน
ราชการและทุกหนวยงานตองถือปฏิบัติ
๔. แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร เปนแผนกลุมจังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียว
๕. เปนแผนทีจ่ ัดใหสอดคลองกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร และสนองความตองการในการพัฒนาการศึกษา
ในภาพรวมของประเทศ
๖. สาระสําคัญ คือจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และ
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร มีการบูรณาการกับงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับหลาย
สวนราชการ มี ๕ พันธกิจ ๕ ยุทธศาสตร ๑๕ เปาหมาย ๒๕ ตัวชี้วัดและ ๒๕ งาน/โครงการ
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอใหยกตัวอยางจุดเนนของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร สัก ๓ เรื่อง
¾ สบย.กทม. (นางรื่นรวย มิ่งขวัญ) รายงานวา ตัวอยางจุดเนนไดแก
๑. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา ทั้งคุณภาพผูเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา
๓. การผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนา
- โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงาน
- โครงการศูนยบมเพาะทักษะอาชีพและพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
- โครงการศูนยบริการวิชาชีพสูชุมชน
 ปศธ. เรื่องแผนพัฒนากําลังคน จะมีวิธีการดําเนินการอยางไร โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะอาชีพ
/สบย.กทม. ...

- ๑๐ ¾ สบย.กทม. (นางรื่นรวย มิ่งขวัญ) เนื่องจาก สบย.กทม.มีอัตรากําลังนอย ก็ไดมีการติดตอผูทรงคุณวุฒิหลาย
คนมาชวยดําเนินการ เชน นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ และนายไพรัช ถิตยผาด เปนตน
¾ เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายประเสริฐ งามพันธุ) มีขอสังเกตวา แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร เปน
แผนที่ใหญ เปนแผนระยะเวลา ๔ ป ที่สามารถดําเนินการไดคงตองมาดูองคประกอบกันอีก
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
¾ ฝายเลขานุการ (นายเบญจรงค ศรีเนตร) แจงการประชุมครั้งตอไป ครั้งที่ ๑๒ ตรงกับวันอังคารที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๒ มีหนวยงานที่จะตองรายงานผลความกาวหนา/ ผลการดําเนินงานของ ไดแก สน. / สคบศ. และ สกพ.
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

๑๒.๑๐ น.

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

