ราง
สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๑
วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
*************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นางจรวยพร ธรณินทร ปศธ. เปนประธานการประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. สช. หลังจาก กฎหมาย ๕ ฉบับ มีผลบังคับ ปรากฏวามีปญหาเกิดขึ้น เชน เรื่อง เครื่องแบบลูกเสือ
กศน. ปญหาเรื่องการสูญเสียสถานภาพเดิมของบุคลากร และ กคศ. ประเด็น อ.ก.ค.ศ. วินัย ถูกดูหมิ่น
ศักดิศ์ รี โดย อ.ก.ศ. เขต ที่ไมเชื่อองคกรกลาง
๒. กฎหมายของ สช. เกิดการผิดพลาดใน ม.๘๖ การขอยกเวนครูโรงเรียนเอกชนไมเขาในกฎหมาย
แรงงาน (การประกันสังคม) จะตองเรงแกปญหาดังกลาว ขณะนี้กาํ ลังเสนอ รมว.ศธ. พิจารณา และ
มาตรา ๑๕๙ การโอนทรัพยสินจะอาศัยอํานาจของรัฐมนตรี ยกเวน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๘ เดือน ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (สคบศ.)
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ ผอ.สคบศ. ไดรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๘ เดือน ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๑
 วิทัศนทศั น เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร
๑. สรางภาวะผูนําเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๒. พัฒนาประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. สรางแนวรวมเครือขายการพัฒนา และคลังความรูผูเชี่ยวชาญ
๔. สราง และพัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
๕. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาครู คณาจารย และ บุคลากรทางการศึกษา
 ผลการปฏิบัติงานรอบ ๘ เดือน แบงออกเปน ๒ สวน ไดแก
สวนที่ ๑ ผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชี้วดั
สวนที่ ๒ ผลการปฏิบตั ิงานตามแผนฯ
Ôปศธ. ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. สคบศ. กําหนดยุทธศาสตร ใหชัดเจน เชน สัดสวนการจัด สคบศ. ๔๐ : ๖๐ เครือขาย
๒. กลุมลูกคามีกี่กลุม
๓. ใชกรอบตัวชี้วัดของ กพร. เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ

-๒๔. ทําความชัดเจนเรื่องสถานภาพ ของ สคบศ. และขาราชการ
๕. ประสานกับ สพฐ. เพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยง
๖. ตองมีเทคนิคในการประสานการจัดการกับเครือขาย
๗. สคบศ. ประสานกับหนวยงานบริหารงานบุคคลกลาง (กคศ. , ก.พ.)
๘. ขอใหขยายการพัฒนาดวยระบบ e-Learning
๙. จัดทําบัญชี GURU สุดยอดวิทยากร
ทปษ.(นางปรียานุช จริยวิทยานนท) ขอใหมีการวิเคราะหการบริหารจัดการ โดยดูตัวอยางประเทศ
สิงคโปร และการเพิ่มคุณคาของหนวยงาน และยินดีเปนเครือขายให สคบศ.
รอง ปศธ.(นายชินภัทร ภูมิรัตน) เครือขายการอบรมครู ขณะนี้จดั อบรมใหครู สพฐ. ซึ่งสามารถแกไข
ปญหาการขาดแคลนครูได จะมีนโยบายใหประสานกับ สคบศ. หรือไมอยางไร
 ปศธ. เรื่องนี้เห็นดวยที่จะใหดาํ เนินการรวมกับ สคบศ.
๒.๒ เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนทัศนผูนําในการบริหารโดยองคคณะบุคคล (สคบศ.)
นางนฤมล สุวรรณเนตร ผูแทนจาก สต. ไดรายงานโครงการพัฒนากระบวนทัศนผนู ําในการ
บริหารโดยองคคณะบุคคล
 วัตถุประสงค
๑. พัฒนาผูบริหารของ สป.ใหมีความรูและทักษะในการบริหารโดยองคคณะบุคคลตามหลักของธรรมาภิบาล
๒. ใหผูบริหารของ สป. สามารถกําหนดยุทธศาสตรการเปนผูน าํ องคกรในการบริหารโดยองคคณะบุคคล
 เปาหมาย
๑. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศนผนู ําในการบริหารโดยองคคณะบุคคล
สําหรับผูบริหารของ สป. จํานวน ๒๕ คน ใชเวลา ๓ วัน ๑๘ ชั่วโมง
๒. ศึกษาดูงานการพัฒนากระบวนทัศนผูนาํ ในการบริหารโดยองคคณะบุคคลของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ๒ แหง ๔ วัน
๓. จัดทํารายงานการประเมินผลฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศนผนู ําในการ
บริหารโดยองคคณะบุคคล
สวนที่ ๑ ภาควิชาการ จํานวน ๓ วัน ๑๘ ชั่วโมง
เนื้อหาหลักสูตร
Ô หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
Ô แนวคิดในการบริหารงานโดยองคคณะบุคคล
Ô ยุทธศาสตรการเปนผูน าํ
Ô บทบาทหนาที่ และมาตรฐานการดําเนินงานของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
Ô รูปแบบการประเมินผลในการบริหารโดยองคคณะบุคคล
Ô การประยุกตการบริหารโดยองคคณะบุคคลสูการปฏิบัติจริง
สวนที่ ๒ ภาคการศึกษาดูงาน
Ô เพื่อเสริมสรางประสบการณและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนการบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคลที่
ทันสมัยทีป่ ระเทศสิงคโปร ๔ วัน
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 ที่ประชุมรับทราบ
 ปศธ.
๑. ขอใหพฒ
ั นาในประเทศกอน และขอชืน่ ชม หนวยใดทีไ่ ปตางประเทศขอใหดําเนินการอยางนี้ ซึง่ ไดสาระดี โดย
ใหเรียนในเมืองไทยกอนเปนการปูพื้น ปญหาหลัก ขอใหเราศึกษาวาการบริหารโดยคณะบุคคล
ประธาน กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก เปนอยางไร ความสําเร็จอยูที่ไหน
๒. หนวยงานที่ทํา KM ที่ดีอยูที่สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และหนวยงานทีม่ ีเนื้อหาใน Web ที่ดีที่สุด
ในระดับกรมอยูที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอใหเขาไปศึกษาดวย
๒.๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการ e-Learning (ศทก.)
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ผอ.ศทก. ไดรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับ e-Learning ที่ได
ดําเนินมา ๒-๓ ป มีอะไรบางและประสบความสําร็จอะไรมากนอย ซึง่ สิ่งที่ดูแลมีทั้งระบบ e-Learning
เว็บไซต Think.com โครงการ Intel และ โครงการกูเกิลแอปสเพื่อการศึกษา
นายสมิธ วิโรจนวรรณ ผูแทน ศทก. ไดรายงานมีโครงการ ดังนี้
๑. การสอนทางไกลผานเครือขายทางอินเตอร LMS
๒. โครงการสอนทางไกลผานเครือขายทางอินเตอรเน็ต โดยใชเว็บไซต Think.com
๓. การพัฒนาการสอนดวยนวัตกรรมใหมโครงการ Intel
๔. การใชกูเกิลแอปสเพื่อการศึกษา
นายประสิทธิ์พร ดอนแกว ผูแ ทน ศทก. ไดรายงานโครงการระบบบริหารการเรียนการสอน
LMS : Learning Management System

 Learning Management System คือ ระบบบริหารการเรียนการสอนผานเครื่อขายอินเทอรเน็ต
(Internet) หรือ ผานเครือขายภายในโรงเรียน(Intranet)
 วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหผูสอนจัดการเรียนการสอนผานระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS)
๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนผานระบบ LMS ไดทุกที่ ทุกเวลา ที่สามารถเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตได
 การดําเนินงานที่ผานมา (๑) เริ่มดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ปจจุบัน เปนเวลา ๔ ป (๒) ผลการ
ดําเนินงาน ๏ ดานปริมาณ (๑)โรงเรียน ๓๐๐ แหง (๒) ครู ๑,๕๐๐ คน (๓) นักเรียน ๕,๔๐๐ คน
๏ ดานคุณภาพ (๑) ครูไดรับการพัฒนาการสรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Content
Authoring Studio ของกระทรวงศึกษาธิการ (๒) ครูไดรบ
ั การพัฒนาการใชงานระบบ LMS เพื่อใช
จัดการเรียนการสอน (๓) นักเรียนไดเรียนรูผาน ระบบ LMS Ì สนใจสามารถเขาไปดูใน
www.lms.moe.go.th

-๔นายณรงค โพธิ ผูแทนจาก ศทก. ไดรายงานผลการดําเนินงานโครงการความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน
๑. ระบบ e-Learning รวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ORACLE Intel Google Apps มีโครงการการ
เรียนการสอนทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเว็บไซต Think.com และ Think.Quest
Ó Think.Quest การแขงขันระดับนานาชาติเปนการแขงขันทําเว็บไซตทีมละ ๓-๖ คน อายุ ๙-๑๙ ป
แบงออก เปนระดับประถม มัธยม มัธยมปลาย และแขงขันไดจะรวบรวมเปนฐานขอมูลไว
Ó Think.com ใหบริการฟรี เว็บไซต อีเมล สําหรับครูและนักเรียน เผยแพรแลกเปลี่ยนความรูความ
คิดเห็นผานเว็บไซต
๒. โครงการทีร่ วมมือกับ Intel มี ๓ โครงการคือ
(๑) Intel Teach คือ รูปแบบของการจัดการเรียนรูแนวใหมทสี่ อดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ปรับ
วิธี เปลี่ยนวิธสี อน
(๒) Shoool.th คือ Shooolthai.net เปนเว็บไซตที่สงเสริมผูเรียนรู และผูสอนใหเขาใจถึงวิชา
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในชวงมัธยมตน และมัธยมปลาย แบบออนไลน
(๓) การใช ICT เพื่อการตัดสินใจเพือ่ ผูบริหาร โดยใช Intel Online Thinking Tools ซึ่งเปน
กิจกรรมสวนหนึ่งของ โครงการ Intel Teach
๓. โครงการกูเกิลแอปสเพื่อการศึกษา จะมี ๒ สวน ที่กระทรวงศึกษาธิการใชงาน คือ ๑) กูเกิลแอปสเพื่อ
การศึกษา ๒) สมุดบันทึกความดี
 ที่ประชุมรับทราบ
๑. ปศธ. - การจัดรวมกับเอกชน ขอใหมอบโลใหเกียรติหนวยงานดวย เพื่อเปนผลตอบแทน
๒. รอง ปศธ.(นายชินภัทร ภูมิรัตน) ขอทราบความกาวหนา Shool Net ของ Intel วา Content
ในสวนที่เหลือไดดําเนินการอยางไร และ ศทก. ไดเรียนวาหนวยงานหลักที่ดูแลอยู สวน ศทก. เปนผู
ประสานงานเบื้องตน หนวยงานดูแลหลักคือ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และยังไมทราบ
ความคืบหนา
๓. ปศธ. - ขอให Intel ชวยทําตอจาก Phase ที่ ๑ เพราะถาปลอยใหราชการทําเองจะลมเหลว
๔. เลขาธิการ กคศ. - นาจะมีการประชาสัมพันธใหหนวยงานใน ศธ. ทราบอยางกวางขวาง
๕. ปศธ.- ใหใชประชาสัมพันธผา น Net ดวยกัน และครั้งตอไปใหเสนอ e-Interactive
๒.๔ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของศูนยบริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กระทรวงศึกษาธิการ (สอ.)
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี รก.ผชช. ดานบุคคล ไดรายงานผลการดําเนินงานของศูนยบริหาร
การปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ศธ. จุดเปลี่ยนที่สําคัญของ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๑ กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทย
ที่สําคัญ คือ การยกเลิกระดับมาตรฐานกลาง หรือ Common Level หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “ซี” และ
กําหนดระบบจําแนกตําแหนงใหมเปน ๔ ประเภท คือ ตําแหนงประเภท บริหาร อํานวยการ วิชาการ และ
ทั่วไป

-๕การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สํานักงาน ก.พ. ไดจัดตั้งศูนยบริหารการปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สํานักงาน ก.พ. และใหแตละกระทรวงจัดตั้งศูนยเครือขาย เพื่อดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลในกระทรวงรวมกับสํานักงาน ก.พ.
การใชระบบจําแนกตําแหนงใหม สํานักงาน ก.พ. ตั้งเปาหมายวาจะจัดตําแหนงตามโครงสรางใหม
และจัดคนลงตําแหนงใหม ของทุกกระทรวงใหแลวเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑
 ที่ประชุมรับทราบ
 ปศธ.
๑. การเขาสูตาํ แหนงตาม พรบ.ใหม สามารถตรวจสอบไดใหมวาใครอยูประเภทใด ในสวนของ สป. หาก
ดําเนินการแลวเสร็จ ก็สามารถนํามานําเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบดวย
๒. อีก ๓ เดือน จะเขาสูระบบใหม อะไรทีก่ าวหนาก็สามารถนํามาเสนอไดตลอดเวลา
๓. Website ที่อธิบายระบบใหมของ กพร. อธิบายไดชัดเจนดีอยากใหทุกคนได Down load เก็บไว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาสําหรับขาราชการ สป. (สต.)
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผอ.สต. ไดรายงานโครงการพัฒนาทักษะดานภาษา สําหรับ
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ ๒๕๕๐ การจัดอบรมมี ๒ หลักสูตร
๑) สําหรับผูบ ริหาร ๒)สําหรับผูปฏิบตั ิงาน กําหนดเรียน ๓๐ ชม. ใชเวลาเรียน ๑๕ วัน ๆ ละ ๒ ชม.
ระหวางเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ( จันทร พุธ ศุกร หรือ อังคาร พฤหัส ศุกร) จํานวนไมเกิน ๑๕ คน
 ที่ประชุมรับทราบ
 ปศธ. ชุด English ๙๐๐ ประโยค แนะนําวาใหเอา ๙๐๐ ประโยคหลักใชไดทั่วโลก มาไวใน Website ดวย
เปนประโยคพืน้ ฐาน ใชในชีวิตประจําวัน ใชเทคนิคมาทําเปนคลังขอมูล
๒. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.)
นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน ผูแทน กพร. ไดรายงานวา กพร. ไดเชิญวิทยากร นายศุภชัย
เมืองรักษ ผอ.ฝายปรึกษาแนะนําดานการจัดการองคกรสถาบันเพิ่มผลผลิตมาบรรยายเรื่ององคกรความรู
กับภาครัฐ ในวันอังคารที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๑ และ กพร. ไดเชิญผูทํา PMQA สํานักละ ๑ คน เขารวมรับฟงใน
ครั้งนี้ดวย
 ที่ประชุมรับทราบ
 ปศธ. ตองการใหผูบริหารระดับกลาง (Middle manager) เขารวม และใหเชิญผูเขารวมรับฟงการ
บรรยายใหทั่วถึง
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
งานการประชุม กลุมบริหารงานกลาง
จัดทํารางสรุปผลการประชุมฯ

