สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นางรุงเรือง สุขาภิรมย
๓. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๔. นายชอบ ลีชอ
๕. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๖. นางเบญจพร โพธิป์ ดชา
๗. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๘. นางปยาภรณ จันทบาล
๙. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๑๐. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๑. นายชัยวัฒน ผดุงญาติ
๑๒. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๓. นายอนันต ระงับทุกข
๑๔. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๕. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
ปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงที่ปรึกษา
ดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
/๑๖.นางสาวกรรณิการ ...

๒

๑๖. นางสาวกรรณิการ ภิญญาคง
๑๗. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค
๑๘. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๙. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๐. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๑. นายทองพูล จันทบูรณ
๒๒. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๓. นายสันทัด สินธุพันธประทุม
๒๔. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๕. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๖. นางรจนา สินที
๒๗. นายวิชัย ผกผา
๒๘. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๙. นางนันทา อนะมาน
๓๐. นายประสพ กันจู
๓๑. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๒. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๓. นายพงศธร พนมสิงห
๓๔. นางสาวผุสดี เขตสมุทร
๓๕. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๖. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักผูต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาที่ ๑๓ กทม.
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
ผูชวยเลขานุการ
สํานักอํานวยการ
/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานไดแจงวาการประชุมวันนี้เปนการปรึกษาหารือขอราชการ ของ สป. มีประเด็นตอเนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่แลว เกี่ยวกับการกํากับดูแลองคกรที่ดี ของ สป. และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการป
๒๕๕๒ มีจุดเนนหลายประการ ขอใหที่ประชุมชวยกันแสดงความคิดเห็นใหสอดคลองกับนโยบายของ สป. และ
กระทรวงดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ การประชุมผูประสานงานคณะทํางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนุภูมิภาคกลุมแมน้ําโขงของ
ADB ณ ประเทศกัมพูชา
ผตร. (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) รายงานวา การประชุมผูประสานงานคณะทํางานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในอนุภูมภิ าคกลุมแมนา้ํ โขงของ ADB ณ ประเทศกัมพูชา จัดโดย ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหง
เอเชีย (ADB) เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศในกลุมสมาชิกได
ปรึกษาหารือรวมกันและพิจารณารางกรอบยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และแผนการปฏิบัติงานป
๒๐๐๘-๒๐๑๒ ผูเขาประชุม ประกอบดวยผูบริหารระดับนโยบายจากประเทศสมาชิกกลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ
คือ ลาว กัมพูชา พมา ไทย เวียดนาม และจีน(ยูนาน) จํานวน ๔๒ คน มีผลการประชุมใน ๒ ระดับ ดังนี้
การประชุมเต็มคณะ ที่ประชุมไดเสนอกรอบแนวทาง
๑) การบูรณาการเศรษฐกิจในภูมภิ าคและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนุภูมิภาคกลุมแมน้ําโขง
(GMS) เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก
๒) กรอบยุทธศาสตร GMS HRDและ Action Plan เพื่อลดปญหาความยากจน เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาคุณภาพแรงงาน
๓) ความเชื่อมโยงระหวางการศึกษา แรงงานและผูอพยพ จุดเนนเพื่อการพัฒนาทักษะฝมือ การ
อุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู และใหมีคณะทํางาน HRD เพื่อการประสานรวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคอื่น ๆ
การประชุมกลุมยอย ใน ๒ กลุม ไดแก ดานการศึกษาและแรงงาน/ผูอพยพ เพื่อกําหนดประเด็นสําคัญ กรณี
การศึกษาของผูอพยพ การเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะฝมือรวมทั้งขอมูลขาวสาร
สรุปการหารือรางยุทธศาสตร GMS-HRD และ Action Plan
¾ คณะทํางาน HRD ควรประสานการทํางานกับองคกรระดับภูมภิ าคอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน
¾ ADB ควรหาแหลงเงินสนับสนุนกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงาน
¾ แผนงานควรมีการลําดับความสําคัญในการปฏิบัติงาน
¾ แรงงานผูอพยพขามชายแดนทําใหเกิดความยากลําบากในเรื่องการศึกษาและการใหบริการดาน
สาธารณสุข
¾ ตัวชี้วัดดานแรงงานและผูอพยพควรขยายรวมถึง รอยละของผูอพยพขามชายแดนกับสัญญาการจางงาน
¾ ควรเพิ่มโครงการที่เกี่ยวของกับเยาวชนไวในแผนปฏิบตั ิงานใหมากกวานี้ ที่กาํ หนดไวมีเพียง 2011
Youth Forum

๔
¾ แผนปฏิบัติงานควรใหความสําคัญตออุปสรรคที่เกิดจากผูอพยพขามชายแดน โดยเฉพาะเรื่องการ
ใหบริการดานสุขภาพ
¾ แผนปฏิบัติงานตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลประเทศสมาชิก
ทั้งนี้มีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อ ศธ.พิจารณาดําเนินการในระดับนโยบายใน ๒ ประเด็น ไดแก
¾ รางยุทธศาสตรมีความสําคัญและเปนประโยชนในการจัดการการศึกษาของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ
ดานการอาชีวศึกษา และ กศน. เพื่อเปนการยกระดับฝมือแรงงานใหมีมาตรฐานในระดับอาเซียนและ
ระดับสากล
¾ กิจกรรมที่กําหนดไวในรางยุทธศาสตร มีหลายประเด็นในระดับนโยบายควรคํานึงถึง และกระทรวง
ศึกษาธิการของไทยอาจรับเปนเจาภาพ เชน GMS Education Forum และ GMS Youth Network
ปศธ. ขอเปนหลักการใหมีการบันทึกการประชุมปรึกษาหารือ สรุปมติ มีการมอบหมายงาน เพือ่ ติดตาม
เรื่องสืบเนื่อง ประเด็นที่นาํ เสนอ การไปรวมประชุมนานาชาติถือเปนเรื่องสําคัญ ในสถานการณปจจุบนั บทบาท
ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติถดถอยลง เพราะขาดแนวนโยบายที่เปนเอกภาพ ตอเนื่อง ภารกิจสําคัญในชวง
เฉพาะหนานี้ทตี่ องดําเนินการ คือ สรางการยอมรับในระดับนานาชาติใหเขมแข็งขึ้น ประเทศไทยเราเปนที่ตั้งของ
สํานักงานองคกรในระดับภูมิภาคหลายแหง ตองมีการเตรียมบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูความสามารถเขา
กระบวนการคัดสรรเพื่อเปนผูบริหารดวย เรื่องการตางประเทศ ขอใหหลักการวา สต. ตองดําเนินการเชิง
นโยบายการศึกษามากขึน้ นําขอเสนอ ประเด็นสาระจากการประชุมสัมมนาเวทีตาง ๆ มาเปนขอเสนอเชิง
นโยบายของ ศธ. นําเขาที่ประชุมผูบริหารระดับสูง นําเรียนรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการ
ปศธ. ไดไปรวมประชุมสรรหา รอง ผอ. UNESCO กทม. และไดมอบให สต. ไดเตรียมการรับรองงาน
UNESCO ใหมากขึ้น โดยจัดใหมีแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชนเขามีสวนรวมเสริมสรางใน
เวทีนานาชาติใหมากขึ้น สต. เปนองคกรที่ไดรับขอมูลขาวสารอยางกวางขวางจากตางประเทศ ถาไดมกี าร
นําเสนอและจัดเวทีเพื่อขับเคลื่อนความคิดคูขนานไปพรอมกับ สกศ. ที่จะปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ โดยในสวน
ของ สป. อาจทําเวที “ทิศทางปฏิรูปการศึกษาของนานาประเทศ” เพือ่ เชื่อมโยงกับที่จะดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ในประเทศไทย
มติที่ประชุม :
มอบ สต. ทํางานเชิงนโยบายการศึกษา โดยนําขอเสนอแนะจากเวทีนานาชาติ รวมถึงการศึกษาดูงานทุก
ครั้งจัดเปนขอเสนอเชิงนโยบายเขาที่ประชุมกระทรวงหรือทําเปนรายงานเสนอ รมว.พิจารณาตอไป และให
พิจารณาทบทวนโครงสรางและอัตรากําลังใหสามารถรองรับงานของ UNESCO ได และ สป.ควรมีแผน
ยุทธศาสตรในการสรางเยาวชนสูเวทีกิจกรรมนานาชาติมากขึ้น
๒.๒ การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเดน ประจําป ๒๕๕๑
นางสาวกรรณิการ ภิญญาคง ผูแทน สช. รายงานเรื่อง การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเดน ประจําป
๒๕๕๑ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สช. ไดรับรางวัลที่ ๑ “ทุนหมุนเวียนดีเดน ๒๕๕๑ Top Fund
Awards ๒๐๐๘ (TFA)” ประเภทรางวัล การพัฒนาดีเดน ของงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเอกชน ๑
มติที่ประชุม : รับทราบ

๕
๒.๓ สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ
องคกร สูระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
นางประภาศรี อิ่มวณิช กบค. สอ. รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทําการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ ที่ไดดาํ เนินการแลว
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผเู ขาประชุมฯ มีความรูความเขาใจ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตใิ นเรื่องการถายทอดตัวชีว้ ัดและ
เปาหมาย ของระดับองคกรสูร ะดับบุคคล
๒. สามารถเขียน Strategy Map เชื่อมโยงยุทธศาสตร ของกลุมงานกับสํานักฯและกรม ได
๓. สามารถเขียนตัวชี้วัดและเปาหมายของงานและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักฯกับกลุมงาน
ไดอยางถูกตอง ตามแนวทางที่ สํานักงาน กพร. กําหนด
๔. ทราบหลักเกณฑการใหคะแนนและวิธกี ารประเมินผลตัวชี้วัด
การดําเนินงาน มี ๓ ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ ๑ ใหความรู ความเขาใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตโิ ดยมีตัวแทนขาราชการระดับหัวหนากลุม
ทุกสํานักและเขตฯ ตาง ๆ เขารวมประชุม ฯ
ขั้นตอนที่ ๒ ทุกกลุมงาน ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยทีมที่ปรึกษาใหคาํ แนะนํา
ขั้นตอนที่ ๓ ติดตามประเมินผลตามคํารับรอง ฯ ทุกกลุมงาน ทุกสํานักฯ โดยทีมทีป่ รึกษา
ผลการดําเนินงานทําให
๑. ขาราชการทุกสํานัก ทุกกลุมงาน สามารถเขียนตัวชี้วัดเปาหมายของงานและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง ตามที่ สํานักงาน กพร. กําหนด
๒. ขาราชการทุกสํานักฯ ทุกกลุมงาน สามารถเขียน Strategy Map เชื่อมโยงยุทธศาสตรของกลุมงาน
กับสํานักฯและกรม ได
๓. ขาราชการทุกสํานักฯ ทุกกลุมงาน ทราบหลักเกณฑการใหคะแนน และวิธีการประเมินผล
๔. ขาราชการทุกสํานักฯ ทุกกลุมงานไดรับทราบผลการประเมินตามคํารับรองฯ เพื่อนําไปปรับปรุงงานในอนาคต
สําหรับแนวทางในการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกาํ หนดดังนี้
๑. สอ. มีแผนจะขยายผลโครงการดังกลาวจนถึงรายบุคคลใหขาราชการ สอ.รวม ๑๕๒ คน เพือ่ รองรับ
ระบบการประเมินแบบใหม ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๒)
๒. ทุกสํานักนําไปขยายผลใหขาราชการทุกคนในสํานักทราบ เพื่อเตรียมพรอมรองรับการประเมินแบบใหม
ปศธ. ในป๒๕๕๒ จะทําใหเห็นความเชื่อมโยงกันระหวางภารกิจงานกับตัวชี้วัดมากขึ้น ซึ่งเปนการจัดทํา
คํารับรองตามระดับชั้น โดยในวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๑ จะมีการเจรจาเรื่องตัวชี้วัดซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการในป ๒๕๕๒ ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนบอกทิศทาง และจุดเนนในภารกิจของ สป. ชวงนี้กาํ ลัง
จะเปลี่ยนรัฐบาล ถานโยบายเปลี่ยนเราก็คงตองปรับแผนปฏิบตั ิราชการและตัวชี้วดั ใหสอดคลองมากขึ้น
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร. ในป๒๕๕๒ สํานักงาน ก.พ.ร. บังคับใหสวนราชการจัดทําการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล เพือ่ นําผลการปฏิบัติงานไปสอดรับกับรางวัลจูงใจ ทุกสํานัก
จะตองนําไปแจกแจงเปนกระบวนงานที่วัดผลงานขององคกรโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
- ทุกสํานักจะตองทบทวนภารกิจที่จะตองดําเนินการในป ๒๕๕๒ มีพันธกิจหลัก พันธกิจรองอยางไร
- จัดทําคําสั่งสํานักงานเพื่อมอบงาน ทั้งรายกลุมและรายบุคคล
- มอบใหผูปฏิบัติงานจัดทําตัวชี้วัดภายใตคําสั่งมอบงาน วาจะมีผลผลิตและผลลัพธอยางไร

๖
- จัดทําเกณฑการประเมินตัวชี้วัดที่จัดทําในสํานัก บุคลากรสรุปเสนอผลคะแนนตอหัวหนากลุมงาน
แลวหัวหนากลุมงานนําเสนตอ ผอ.สํานักแลวสรุปผลเปนรายป นําผลคะแนนทั้งหมดไปผูกพันกับเงินรางวัล
การมอบหมายงานใหผบู ังคับบัญชาพิจารณาจากสมรรถนะของขาราชการแตละคนและจะเสริมสมรรถนะ
ใหบุคลากรไดอยางไร สุดทายคนทีไ่ มไดทํางานก็จะไมมีคะแนน หรือใครชวยทํางานใหสาํ เร็จบางก็จะไดเห็น
ปรากฏตามตัวชี้วัด
ปศธ. การดําเนินการในปนตี้ องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน การพิจารณา
ความดีความชอบจะไดเปนรูปธรรมมากขึ้น และไมอยากใหเปนภาระมากเกินไป ตารางขอมูลไมตองมาก สอ.
เดินมาถูกทางแลวขอใหดําเนินการตอไปโดยเชื่อมกับ กพร. สป. ดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒.๔ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ในการเขารับการฝกอบรม ของ สคบศ.
นางสาวเต็มจิต จันทคา สคบศ. รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ ๒ เรื่อง
๑. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “Systematic Problem Solving and Decision making”
การแกปญหา และการตัดสินใจอยางเปนระบบ
การคิดอยางเปนระบบ และรอบคอบ (Critical Thinking Skills) คือ เปนกุญแจสําคัญที่จะนําพา
บุคคล และองคกรไปสูความอยูรอด และประสบความสําเร็จ ประกอบไปดวย
๑. การประเมินสถานการณ (Situation Assessment)
๒. การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
๓. การวิเคราะหการตัดสินใจ (Decision Analysis)
๔. การวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis)
๕. การวิเคราะหโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Opportunity Analysis)
๒. รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร “STUDY ON EDUCATION IMPROVEMENT OF TRAINING
COURSE OF TEACHER”
จัดโดย Miyagi University of Education ประเทศญี่ปนุ มีวัตถุประสงคเพือ่ วางแผนปรับปรุงระบบการ
พัฒนาครู หลักสูตรการอบรม ประกอบดวย
• ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปนุ
• ระบบการผลิตและพัฒนาครู
• ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ และการพัฒนาครู ในสถานศึกษา และหนวยงานที่มีหนาที่ในการ
พัฒนาครู
• นําเสนอ Draft Action Plan ประเทศไทยเสนอแผน ระบบการพัฒนาครูผา นระบบออนไลน
ระบบการผลิตครู
• การผลิตครูของประเทศญีป่ ุน เปนการจัดการศึกษาโดยคณะศึกษาศาสตร / ครุศาสตร
ในมหาวิทยาลัย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๔๘ แหง
• ระบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตร ๔ ป และมีการฝกสอน

๗
ในสถานศึกษาจํานวน ๑๒ สัปดาห
ระบบการพัฒนาครู
• การฝกอบรมระดับชาติ
• การฝกอบรมระดับจังหวัด
การออกใบประกอบวิชาชีพครูคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาต
ใบประกอบวิชาชีพครูแบงออกเปน ๓ ลักษณะ
• ระดับสามัญ (regular)
• ระดับพิเศษ (special)
• ระดับชั่วคราว (temporary)
สาระที่ไดรับจากการฝกอบรม
• แนวทางในการวางแผนการพัฒนาครูอยางเปนระบบ
• การฝกอบรมครูดวยนวัตกรรม
• การฝกอบรมครูกับมาตรฐานวิชาชีพ
• การแลกเปลีย่ นเรียนรู Lesson Study
ปศธ. มอบหมายให สคบศ.เปนหนวยงานหลักของ สป. เพื่อเปนแกนกลางในการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง
ระบบ การผลิตครู ควบคุมการประกอบวิชาชีพ พัฒนาและสงเสริมครู การบริหารงานบุคคล ระบบคาตอบแทน
และเงินวิทยฐานะ ใหสอดคลองเชื่อมโยงกัน จนสามารถสงผลตอการเรียนการสอนไดอยางแทจริง
มติที่ประชุม : รับทราบ
นางสาวญาณี จันทรสมวงศ สคบศ. รายงานเรื่อง การไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ใน
หัวขอ “Transitions for Youth Success: Creating Pathway for Work and Life” ณ ศูนยระดับภูมภิ าควาดวย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (SEAMEO INNOTECH) เมืองเกซอนซิตี้ ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส
ระหวางวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เปนการเปดโอกาสใหนักการศึกษา เยาวชน สมาชิกจากชุมชน และผูท ี่มี
สวนรวมทํางานที่เกี่ยวกับเยาวชน เสนอโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานดานการพัฒนาเยาวชนไดประสบผลสําเร็จ มา
ถายทอดวิธีการ ประสบการณ และแสวงหาโอกาส เพื่อการพัฒนาเยาวชนสูอนาคตทีด่ ี
ปศธ. การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ เปนเรื่องเกี่ยวกับเยาวชน นาจะนํามาเปนขอเสนอในการปฏิรูป
การศึกษารอบ ๒ ดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ ผอ.สคบศ. รายงาน การประชุมเจรจากรอบความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
SEAMEO INNOTECH และสถาบัน พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ LEARNTECH ICeXCELS : ชุดการสอนพัฒนาความเปนเลิศดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนสําหรับผูบ ริหารสถานศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีวัตถุประสงค ดังนี้

๘
- การพัฒนาบทบาทหนาทีผ่ ูนําทางดานการเรียนการสอน
- พัฒนาผูน ําทางดานการพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอน
๑. เจาหนาที่ INNOTECH ศึกษาความพรอมทางเทคโนโลยีของ สคบศ. (ธันวาคม ๒๕๕๑)
๒. สคบศ. สงคณะทํางาน จํานวน ๒ คน ไป INNOTECH (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒)
๓. อบรมนํารอง จํานวน ๔๕ - ๖๐ คน (มีนาคม – เมษายน ๒๕๒๒)
๔. ผูเขาอบรม ๑๐ คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ฝกอบรมการใชโปรแกรม ณ INNOTECH
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๒)
ปศธ. การพัฒนาครูโดยใชระบบ online เปนการสรางจุดเปลี่ยน และวัฒนธรรมในการพัฒนาครู ใหเปน
ระบบ self learning และมีระบบติดตามการเขาใชงานของครู รวมทั้งดูพัฒนาการของครูไดดวย
ทปษ.(นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย) ในการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาครูนั้นเปนเรื่องทีด่ ี เพราะ
สามารถอบรม พัฒนาครูเปนจํานวนมากได มีหลักฐานชัดเจนในการตรวจสอบการเขาใชงานของครู
ปศธ. ขอใหเสนอเปนโครงการขึ้นมา โดยใหหลายหนวยงานมาหารือรวมกัน โดยนําจุดแข็งของแตละ
ฝายมารวมกัน เราสามารถดูแลจัดการไดในชวงแรกและทําการขยายผลตอไป ขอใหการพัฒนาระบบครูออนไลน
เปนงานชิ้นสําคัญในสวนที่ สป.จะดําเนินการตอไป
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ ผอ.สคบศ. เนื่องจากโครงการนี้มีประโยชนกับผูบ ริหาร ทาง สคบศ. จะจัด
ฝกอบรมนี้ใหกับผูบริหาร สป.และสถานศึกษาทุกสังกัด จํานวน ๒ รุนๆละประมาณ ๒๐ คน รุนที่ ๑ ระดับ
ผูบริหาร รุนที่ ๒ ระดับหัวหนากลุมงาน
ปศธ. ขอให สคบศ. คิดพัฒนาหลักสูตรและเสนทางความกาวหนาของครูและผูบริหารการศึกษา และขอ
เชิญ สคบศ.และทีมงานวิชาการเขารวมประชุมการพัฒนาวิชาชีพครูในครั้งตอไป ที่ครุ ุสภาเปนเจาภาพ และกคศ.
เปนหนวยขับเคลื่อน และขอใหรายงานผลความคืบหนานําเสนอในที่ประชุมดวย
ผตร. (นายชอบ ลีชอ) ปญหาในการปฏิรูปการศึกษา คือ การนําไปสูการปฏิบตั ขิ องครูและบุคลากรทาง
ศึกษา จึงขอให สคบศ. ใหความสําคัญกับการทําความเขาใจเรื่องการปรับกระบวนทัศนใหมทางดานจิตวิทยาใน
การเรียนการสอน ใหทันกับวิวฒ
ั นาการดานทรัพยากรและความรูท ี่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยี
และสื่อการสอนไดอยางแทจริง
IBE(International Bureau of Education) มี best practice ที่เปนสากล ที่สามารถนํามาประยุกตใช
ประโยชนทางการศึกษาของไทยได
หน.ผตร. (นางรุงเรือง สุขาภิรมย) องคความรูของ สป.มีมาก แตไมไดใชประโยชนเทาที่ควร การ
ปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ ตองนําองคความรูที่มีอยูมาขับเคลื่อนโดยทําใหงายตอความเขาใจ ปญหาคือการสื่อสาร
จากสวนกลางไปสวนภูมิภาคเขาใจไมตรงกันคงตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม
มติที่ประชุม :
๑. มอบ สคบศ. จัดทําแนวทางในการพัฒนาครู โดยรวมมือกับ ที่ปรึกษาดานดานเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ, ศทก.(สนับสนุนดานระบบเทคโนโลยี)และ กคศ.(ใหขอ มูลดานการประเมินวิทยฐานะ) และขอให
กศน.พัฒนาระบบออนไลน
๒. มอบ สต. ตั้งวงเสวนาแนวคิดการศึกษาของนานาประเทศและนํามาเชื่อมโยงกับการศึกษาของ
ประเทศไทยเพื่อเปนขอมูลประกอบการปฏิรูปการศึกษารอบ ๒

๙
ระเบียบวาระที่ ๓ . เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๑ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดีของ สป. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ที่ประชุมไดมีมติมอบใหทุกสํานักไปศึกษาเอกสารเพื่อนํามาเลือก
โครงการตามนโยบาย ๔ ดานอยางนอย นโยบายละ ๑ โครงการ
๓.๑ เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ สป. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
นางเพียงจันทร ทองปาน กพร. รายงานวา นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ สป. มี ๔ ดานดังนี้
๑. ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม มี ๗ โครงการ
๒. ดานผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย มี ๑๐ โครงการ
๓. ดานองคการ มี ๖ โครงการ
๔. ดานผูปฏิบตั ิงาน มี ๑๐ โครงการ
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร.สป. จากโครงการทั้งหมดนี้ ขอใหที่ประชุมผูบริหารฯเลือกอยางนอย
ดานละ ๑ โครงการ กพร.สป. จะนําไปจัดทําแผน สงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ เมื่อ
สิ้นป ๒๕๕๒ ก็จะมีการประเมินโครงการ เรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของ PMQA หมวด ๑ การนําองคกร เนนเรื่องความ
โปรงใส เปนธรรม ความรับผิดชอบ การดูแลสังคม เพื่อเปนองคกรที่มีการกํากับทีด่ ี
ปศธ. ทุกโครงการที่เสนอมาตองทําทั้งหมด แตเพื่อใหมคี วามชัดเจนจะขับเคลื่อน เฉพาะโครงการเดนๆ
โดยเลือกมานําเสนอดานละ ๒ โครงการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเลือกโครงการตามนโยบายดังนี้
๑. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
๑.๑ โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ (กศน.)
๑.๒ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน (สช.)
๒. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย
๒.๑ แผนการทบทวนและการปรับปรุงวิธกี ารรับฟงการเรียนรูความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (สอ. สป.)
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ (ศทก. สป.)
๓. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานองคการ
๓.๑ โครงการพัฒนากฎหมาย (สต. สป.)
๓.๒ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (สอ. สป.)
๔. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานผูปฏิบตั ิงาน
๔.๑ การจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูบุคคลประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (สอ. สป.)
๔.๒ โครงการคานิยม Team Wins สูการปฏิบัติ (สอ. สป.)
ปศธ. ใหทุกสํานักที่เปนเจาของโครงการนําเสนอความกาวหนา อีก ๒ สัปดาห ในที่ประชุมวันอังคาร

๑๐
๓.๒ เรื่องการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ผอ.สน. สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว ทานประธานไดมอบสํานัก
นิติการ ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน ที่จะสามารถรับเงินที่เปนผลกําไรจากโทรคมนาคมมาใช
ประโยชนเพื่อการจัดการศึกษา สรุปไดวาเรื่องนี้
สกศ. เคยสงรางกฎหมายไปใหกฤษฎีกา ซึ่งกฤษฎีกาได
ปรับปรุงรางดังกลาวแลวตราเปนรางกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ ราง พรบ.เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแหงชาติและราง
พรฎ.การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ เปนองคกรมหาชน ตอมาคณะกรรมการกลั่นกรอง
ไดสงเรื่องนี้กลับไปให สกศ.ทบทวน สกศ.ตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีการประชุมไปแลว ๒ ครั้ง ที่ประชุมมี
ความเห็นวาการตั้งกองทุนจําเปนตองมีกฎหมายรองรับ
เพราะการดําเนินงานของกองทุนอาจมีเงินเขามา
เกี่ยวของ เชน จาก กทช. หรือเงินอุดหนุนจากรัฐ และใหยึดถือรางกฎหมายจากกฤษฎีกาทั้ง ๒ ฉบับ เปน
แนวทาง
- กรมบัญชีกลางมีขอเสนอเพื่อการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนอาจไมคลองตัว อาจ
ตั้งกองทุนตามมติ ครม. ซึง่ ไมตองใช งปม.และบุคลากรของรัฐ
- การตั้งกองทุนหมุนเวียน ควรตั้งคณะทํางานประกอบดวย ผูแทนจากทุกองคกรหลักใน ศธ. ผูแทน
จาก กทช. และกรมบัญชีกลาง
ปศธ. รับทราบผลการศึกษาขอมูล มีขอสังเกตวาไมควรละเลยในสิ่งที่ สกศ. ทําไปแลวใหเชิญ สกศ.
มารวมทํางานดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ พิจารณา
๔.๑ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
ปศธ. ขอยกวาระนี้ไปประชุมในครั้งตอไป เพราะวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๑ จะมีการประชุมชี้แจงเรื่อง
ตัวชี้วัดซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทําคํารับรองในป ๒๕๕๒ และจะเปนจุดเริ่มตนเปนการบอกทิศทาง และจุดเนนใน
ภารกิจของ สป. ขอใหสํานักเตรียมนําเสนอแนวคิดในการจัดทําคํารับรองระดับ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการสงเสริมการดําเนินงานราชการใสสะอาด สป.
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร.สป. ไดรายงานวา เนื่องจากโครงการดังกลาวเกี่ยวของกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย อยูใ นความรับผิดชอบของ สนย. จึงขอเสนอให สนย. ดูแลโครงการนีด้ วย
นายสกนธ ชุมทัพ ผอ. สนย. เรื่องนี้มีการมอบกันแบบผิดฝาผิดตัวกันมานาน ถาทําเรื่องแผน
ยุทธศาสตร ก็เปนของ สนย. เรื่องนี้เกี่ยวของกับทุกสํานัก เปนเรื่องรองเรียน รองทุกข เรื่องธรรมาภิบาลทั้งระบบ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
นายอนันต ระงับทุกข รก.ทปษ. เรื่องราชการใสสะอาดเกิดขึ้นมานานแลวชวงทานกิจสุวัฒน ในชวงนั้น
ไมมีใครรับ ผูบริหารระดับสูง จึงขอให สนย. รับไปดําเนินการกอน ตามภารกิจแลวเปนเรื่องการสงเสริมให
บุคลากรประพฤติปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลของราชการ การปองกันการประพฤติมิชอบ

๑๑
นายบุญจันทร บัวหุง หน.กพร.สป. ปนี้เปนองคประกอบบังคับเรื่องเดียว แตจะมีองคประกอบตาม
PMQA อีก ๗ หมวด ทีท่ ุกสํานักจะตองดําเนินการทั้งหมด แลวนํามาประเมินแลวจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
องคกรในป ๕๓
มติที่ประชุม :
๑. มอบ กพร.สป. ประสาน สนย. พิจารณาบรรจุโครงการ เพื่อสะทอนการนําองคกรที่ดี
๒. มอบ กพร.สป.ไปศึกษาวิเคราะหวา โครงการสงเสริมการดําเนินการราชการใสสะอาด สป. ควรเปน
หนวยงานใดรับผิดชอบ โดยดูวัตถุประสงค และภาระงาน
๕.๒ กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ปศธ. เพื่อเปนการติดตามงาม และพิจารณาเรื่อง PMQA จึงขอกําหนดวันประชุมครั้งตอไป ในวันที่๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๐๐ น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๕๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

