สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ
๒. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
๓. นางรุงเรือง สุขาภิรมย
๔. นายสุนนั ท เทพศรี
๕. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๖. นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา
๗. นายนิวตั ร นาคะเวช
๘. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๙. นายชูชาติ ทรัพยมาก
๑๐. นายประดิษฐ ระสิตานนท
๑๑. นายกมล รอดคลาย
๑๒. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๓. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๔. นายอนันต ระงับทุกข
๑๕. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาที่ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการ กทม. และเขตตรวจราชการที่ ๑
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

/๑๖. นายกิจสุวัฒน...

-๒๑๖. นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ
๑๗. นายพินจิ ศักดิ์ สุวรรณรังค
๑๘. นายพิชยั แกวสุวรรณ
๑๙. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๒๐. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๑. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๒. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๓. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๔. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๒๕. นายสกนธ ชุมทัพ
๒๖. นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
๒๗. นางรจนา สินที
๒๘. นางสาวอัจฉรา บุญสิน
๒๙. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๓๐. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๑. นางสาวจิรารัตน นันทโนทยาน
๓๒. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๓. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๔. นายพงศธร พนมสิงห
๓๕. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๖. นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตายอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

/เริ่มประชุม...

-๓เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) แจงวา ปศธ. - ที่ประชุมรับทราบ
ติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายใหตนทําหนาที่เปนประธาน
การประชุมแทน
๒.

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑ เรื่อง รายงานการถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป ๒๕๕๑ (สอ.)
นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุมบริหารงานกลาง ได
รายงานการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๑
ณ วัดเจ็ดยอด จ. เชียงใหม ในวันศุกรที่ ๗ พ.ย. ๕๑ มีพธิ ี
ฉลองสมโภชองคกระกฐินพระราชทาน โดยมี รอง ปศธ.
(นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เปนประธาน วันเสารที่ ๘
พ.ย.๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีทําบุญสืบชะตาที่วัด มีรองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เปน
ประธาน และเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนพิธีถวายผาพระกฐิน
พระราชทาน มี รมว.ศธ. เปนประธาน ยอดเงินทําบุญครั้ง
นี้ จํานวน ๑,๑๕๐,๗๐๐.๕๐ บาท และขอขอบพระคุณ
ทุกทานที่รวมอนุโมนาในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ในครั้งนี้
กําหนดงานพิธีการ
๑. พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สนามหนากระทรวงศึกษาธิการ
๒. พิธีถวายสัตยปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดี วันที่ ๑
ธ.ค. ๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามหนากระทรวงศึกษาธิการ
๓. พิธีมอบธงตราสัญลักษณ โครงการ “ จากวันแมถึงวันพอ
๑๑๖ วัน สรางสามัคคี ” วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๑ อาคารรัชมังคลาภิเษก

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒.๒ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ผตร. นายประดิษฐ
ระสิตานนท)
ผตร. (นายประดิษฐ ระสิตานนท) ไดรายงาน
สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
- คุณภาพการศึกษาต่าํ กวาพื้นที่อนื่
- ความหลากหลายการจัดการศึกษา
- การกํากับดูแล สถานศึกษาเอกชน และแหลงเรียนรู
อิสลามศึกษา
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โครงสรางการดําเนินงาน
สวนกลาง
ศธ. มีหนาที่ (สนย.)
- กําหนดยุทธศาสตร
- จัดทําแผนพัฒนา / แผนปฏิบัติราชการ
- ติดตามผลการดําเนินงาน
- ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
องคกรหลัก
- จัดทําคําของบประมาณ
- จัดสรรงบประมาณใหเขตพื้นที่
ระดับพื้นที่
ศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต (สตร.ศธ. ๑๒ ) ยะลา
- ศธ.สวนหนา(มี รมช. ไปนั่งทํางาน)
- บูรณาการแผนงาน/ โครงการ / งบประมาณ
- ประสาน ศอ.บต. สวนราชการสังกัด ศธ. หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
หนวยงานในสังกัด ศธ. ในพื้นที่
- ดําเนินโครงการตามแผน

การดําเนินการ/การมอบหมาย
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๑. นายพิชัย แกวสุวรรณ แทน ผอ.สช.เสนอแนะ
วาเมื่อจัดงบประมาณสนับสนุน ร.ร.เอกชน
สอนศาสนาอิสลามแลวควรจัดงบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียนพุทธศาสนาดวย
๒. ผตร.(นางปรียานุช จริยวิทยานนท ) กลาวถึง
เรื่องคนไมรูหนังสือยังมีอีกมาก การจัดงบ
ประมาณสวนหนึ่ง ก็อยูที่ กศน.เพราะเขาถึง
ชุมชน เราควรคิดยุทธศาสตรดานคุณภาพ
การศึกษาเพื่อดึงนักเรียนมาเรียนในโรงเรียนรัฐ
และการใหทุนควรครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
๓. ผตร.(นางรุงเรือง สุขาภิรมย) กลาววา ควรมี
การติดตามประเมินผลเปนระยะ มี kpi ที่
กําหนดไวชัดเจน ควรใหมีการเผยแพรเอกสาร
และขอมูลตอสาธารณชน
๔. ผตร.(น.ส.จุไรรัตน แสงบุญนํา) กลาววา เรื่อง
ทุนการศึกษาตางประเทศ จากประเทศมาเลเซีย
เด็กยังเล็กมากนาเปนหวงเรื่องการใชภาษาควร
มีการตรวจเยี่ยมและเนนความเปนไทยควบคู
ไปดวย
๕. หน.สร.(นายดํารง ลิมาภิรักษ) เรื่องศาสนา
เรื่องภาคใตเปนเรื่องที่ละเอียดออนมาก ทุกคน
ตั้งใจแกปญ
 หาดวยความจริงใจ มาเลเซียดูแล
โรงเรียนปอเนาะ เปนของรัฐ กระทรวงไดเดินมา
ถูกทางแลว
๖. ผตร.(นายชูชาติ ทรัพยมาก) สอบถามวา
ประเด็นการแกไขปญหาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามวาการจัดตั้งสํานักงานการศึกษา
เอกชน จังหวัด/อําเภอ ใน ๓ มีกฎหมาย
รองรับหรือไม
๗. ผตร.(นายประดิษฐ ระสิตานนท) จะแกไข
เฉพาะ ๕ จังหวัดภาคใต โดยการตั้งองคกรมี
พรก.รองรับ คนไมมีกฎหมายรองรับ สวน
ระบบมี สช. คอยดูแลจัดการ

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๘. ผตร.(ชูชาติ ทรัพยมาก) การตั้งสํานักงาน
ประเด็นที่เนนเปนพิเศษ ป ๒๕๕๒
ชวงแรกการขอยืมอัตรากําลังไปใชอาจจะ
- การแกปญหา ดูแลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ดําเนินการได แตการตัดโอนอัตราคงทํา
อิสลามและแหลงเรียนรูใหทั่วถึง
ลําบากและจะเปนปญหาเนื่องจากการขาด
- การเสริมสรางศักยภาพครูและผูสอนศาสนาอิสลาม
แคลนอัตรากําลังทุกเขตพื้นที่
- การพัฒนาผูน ําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
๙. ผตร.(นายประดิษฐ ระสิตานนท) รับจะนํา
การศึกษา
เรื่องโรงเรียนไทยพุทธไปหารือ เรื่องการไมรู
- การสรางโอกาสเขาเรียนในสถานศึกษาของรัฐ
หนังสือเปนของ กศน. ซึง่ มีงบประมาณอยูแลว
- การเยียวยาผูไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
โรงเรียนปอเนาะ กําลังดูรูปแบบการดําเนินการ
- การสนับสนุนโครงการตามพระราชเสาวนีย
ตามที่มูลนิธิพลเอกเปรมฯ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
๑๐. รอง ปศธ.(บุญรัตน วงศใหญ) ประธาน
ปญหาภาคใตอยูที่การบริหารจัดการบกพรอง
ทุกหนวยไมมีอํานาจสมบูรณ ศอ.บต.ขึ้นอยู
กับ กอ.รมน. มีทหารคุมอยูอีกทีหนึ่ง สวนของ
กระทรวงเอง องคกรหลักก็แข็งเกินไป
๒.๓ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (สนย.)
นายสกนธ ชุมทัพ ผอ.สนย. ไดรายงานการจัดทํา - ที่ประชุมรับทราบ
แผนปฏิบัติราชการของ สป. โดยเริ่มจาก
วิสัยทัศน
เปนองคกรตนแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มี
หลักธรรมาภิบาล สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่ได
มาตรฐานและมีคุณภาพ
พันธกิจ
- มุงมั่น สรางสรรค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร
- พัฒนา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชน
- เรงรัด สงเสริมและกระตุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
- พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
- เรงรัด พัฒนาขาราชการครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน
เปาประสงค
- หนวยงาน สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีภาพลักษณทดี่ ี
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ
เพื่อใหการบริหาร การบริการและการเรียนรูเกิด
ประสิทธิผล
- ประชาชนไดรบั โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง
ครอบคลุมเปนธรรม
- ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
- ขาราชการครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ
ประเด็นยุทศาสตร
- สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- เสริมสรางความเขมแข็งระบบบริหารงานบุคคล
พัฒนาและสรางความกาวหนาของขาราชการครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา
- ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนกลไก
การขับเคลื่อนการบริหาร การบริการและการเรียนรู
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
แผนงานหลัก
๑. แผนงานการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา และการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา
- โครงการอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐาน

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- โครงการขยายการใหบริการ เขาถึงกลุมเปาหมาย
และสอดคลองกับความตองการ
- โครงการจัดการศึกษาแบบการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย
- โครงการจัดสรรทุนการศึกษา
- โครงการสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษามี
รายไดระหวางเรียน
๒. แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
-โครงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของครู
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
- โครงการประกันคุณภาพภายใน
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
- กิจกรรมสงเสริมการอาน
- โครงการวิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๓. แผนงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
- โครงการสงเสริมทักษะการดํารงชีวิตของนักเรียน
นักศึกษา
- โครงการพัฒนาทักษะความเปนไทย
- โครงการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
๔. แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. แผนงานสงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ทั้งระบบ
- โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
- โครงการพัฒนาศูนยบัญชาการ (MOC) สําหรับ
ผูบริหาร ศธ.
- โครงการสงเสริมการใชระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๗ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
- การปรับแผนแมบท ICT
- โครงการพัฒนาระบบเครือขาย ICT
๖. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- โครงการพัฒนาระบบราชการ
- โครงการพัฒนากระบวนการวางแผน
- โครงการพัฒนาระบบตรวจราชการ ตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
- โครงการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับ
ตางประเทศ
- โครงการพัฒนากลยุทธ/เทคนิคประชาสัมพันธ
สรุป Mega Project ของกระทรวงศึกษาธิการ
๑. การพัฒนาครูทั้งระบบครบวงจร
๒. การพัฒนาปจจัยสนับสนุน
๓. Modernized Vocational Ed.
๔. Education Hub
๕. การยกระดับคุณภาพวิทย - คณิต
โครงการกระตุนเศรษฐกิจ ๑๗,๘๓๕ ลานบาท
๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเปนศูนยการเรียนรู
วิชาชีพชุมชน พัฒนาสิ่งปลูกสรางสาธารณะและพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานสําหรับประชาชนในชุมชนและ
นักศึกษา
๒. โครงการแกปญหาดานการวางงานใหกบั ผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
๓. โครงการพัฒนามาตรฐานโรงแรมขนาดเล็ก
๔. โครงการพัฒนาทักษะที่จาํ เปนสําหรับการทํางานใน
อนาคต โดยเนนอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
๕. โครงการสงเสริมใหบัณฑิตจบใหมศึกษาเพิ่มเติมเพือ่
รองรับการทํางานในอนาคต

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๘ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๖. โครงการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
๗. โครงการพัฒนาครูดวยสื่อโทรทัศนประสิทธิภาพสูง
๘. โครงการประเมินผลดานคุณภาพอุดมศึกษา
๙. โครงการเผยแพรชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรประถม
๑๐. โครงการเผยแพรสื่อตัวอยางการสอนสําหรับโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
๑๑. โครงการพัฒนาโรงเรียนการศึกษาขัน้ พื้นฐานสู
คุณภาพศตวรรษที่ ๒๑
๒.๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุน
และประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
นางวัทนี จันทรโอกุล ผอ.กลุมแผนงาน กศน.
รายงานวา คณะกรรมการ กศน. มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบาย ดังนี้
๑. ควรดําเนินการตามนโยบายและจุดเนน ใหเปนชวง
ระยะเวลาที่ตอเนื่องหรือจัดทําเปนแผนพัฒนา
๒. นโยบายดานการพัฒนาชุมชนควรสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
และควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อรวบรวมและกระจายขอมูล
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่
๓. ควรมีการดําเนินการสํารวจผูไมรหู นังสือและการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกบั ผูไมรูหนังสือ
๔. ควรนิยาม “ภาคีเครือขาย” ใหชดั เจนและดําเนินการ
ใหเปนรูปธรรม
๕. สํานักงาน กศน. ควรเปนแกนนําในการจัดทําแผน
แมบทการใชวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษา
๖. ควรพัฒนาขาราชการครูอยางครบวงจร เพื่อใหเกิด
ความใฝรูในอันที่จะนําไปสูการปฏิบตั งิ านอยางมี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ
๗. การดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ตองดําเนินการโดย
นําปญหาของชาติมาเปนโจทยและทําใหประชาชน
สามารถใชความรูทไี่ ดรบั ไปแกปญ
 หาของตนเอง ชุมชน
และประเทศ

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๑. ทปษ.(นายอนันต ระงับทุกข) ผลการทดสอบ
นักศึกษา กศน. โดยใชขอสอบกลางมีผูสอบไม
ผานจํานวนมาก และสอบผาน ๗% เทานั้น
กศน. จะเนนมาตรฐานระดับชาติ หรือการ
ขยายโอการทางการศึกษา
๒. ผอ.กลุมแผนงาน (นางวัทนี จันทรโอกุล)
ชี้แจงวาสังคมมักจะมองวา นักศึกษาจาก
กศน. ไมมีคุณภาพ เราพยายามแกไขโดย
วิเคราะหขอสอบตามมาตรฐานเปนรายขอ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ผตร.(นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ) เปนเรื่องดีที่
จะเนนเรื่องคุณภาพ การใชขอสอบกลางจะมี
ปญหาในทางปฏิบตั ิ อาจจะปรับวิธีการวัดและ
วิธีการสอบ กศน. จะใชหลักสูตรทองถิ่นเปน
หลักตองใหความเปนธรรมทั้งผูสอนและผูเรียน
๔. รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ)
กศน.ตองอธิบายใหสังคมรู และตองแยกนักเรียน
ออกเปน ๒ กลุม กลุมที่จะศึกษาตอตองสอบ
ใหผา นมาตรฐานกลาง อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่
จะประกอบอาชีพ ตองไมนํามารวมกัน
๕. ผตร.(นางปรียานุช จริยวิทยานนท) ตองยอน
ดูปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน เปนการให
โอกาสและความเสมอภาค มีขอยกเวนวัย
ผูใหญ การเรียนการสอน กศน.ไปอิงในระบบ

-๙ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๘. ควรจัดตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ
- คณะอนุกรรมการวาดวยการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
- คณะอนุกรรมการสงเสริมภาคีเครือขายและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
คณะกรรมการ กศน. มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. ควรมีวิธีทหี่ ลากหลายในการประเมินผลผูเรียนให
สอดคลองกับวิธีเรียน
๒. ควรจัดทําเกณฑการประเมินผลการเรียนใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. กศน. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป ๒๕๕๒ จํานวน
๖,๒๗๖.๓ ลานบาท เพิ่มขึ้น ๑๑.๕๖ %

การดําเนินการ/การมอบหมาย
จนกลายเปนในระบบ ทีจ่ ริงแลว กศน. ตองอิง
ประสบการณของผูใหญ
- หลักการของ กศน. คือภูมิปญญา สวนครู
เปนครูจา งชั่วคราว ไมมกี ารเลื่อนวิทยฐานะ
- กศน. ตองสรางใหคน กศน. ใหรูทนั ขาวสารการ
เปลี่ยนแปลง
๖. ผตร.(นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา)
- กศน. ตองทําเรื่องภาคีเครือขายและการ
เทียบโอน ถาสามารถเชื่อมโยงกับอาชีวะไดเรา
ก็จะใชระบบเดียวกันได และตองรวม สช. ดวย
- แผนปฏิบตั ริ าชการของ สป. ไมมีกระจาย
อํานาจปรากฏอยู แตกลไกของสป. ไปถึง สตร.
ศธ.แลว คงตองตรวจสอบดูวา กระจายอํานาจ
อะไรบาง การตรวจ ก็ยังไมเปนที่พอใจ กศน.
และ สช. ก็ควรจะไดรับกระจายอํานาจทุกสวน
๗. รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ) เรื่องการ
กระจายอํานาจมี พรบ. คุมอยู ทั้ง อาชีวะ และ
สช. ขอมอบ สนย.ไปดูในภาพรวม
๘. ผตร.(นายสุนันทร เทพศรี) การถายโอน
คณะกรรมการไดตั้งหลักเกณฑการถายโอน
การศึกษาตามอัธยาศัยไปทองถิ่นไดแจง กศน.
ไปรวมกําหนดหลักเกณฑ
๘. ผตร.(นายกมล รอดคลาย) การใช
งบประมาณของ กศน. ที่จะไดรับงบเพิ่มไป
เดิมใชแบบกระจายเกินไป เสนอใหจดั เปน
กลุม จะไดเปาหมายหรือจุดเนนที่ชดั เจนยิ่งขึ้น
ถาจะเพิ่มเปนสัดสวนก็จะคิดงายขึ้น

เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

