รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
๓. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๔. นางรุงเรือง สุขาภิรมย
๕. นายสุนันท เทพศรี
๖. นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา
๗. นางปรียานุช จริยวิทยานนท
๘. นายกมล รอดคลาย
๙. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๑๐. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๑. นางสาวปริยา เลิศลอย
๑๒. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๑๓. นางสาวกัลยา ทารักษ
๑๔. นายอนันต ระงับทุกข
๑๕. นายวิวัฒน แหวนหลอ
๑๖. นางวัทนี จันทรโอกุล
๑๗. นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑ และเขตตรวจราชการ กทม.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน
/๑๘. นายเจตนา...

๑๘. นายเจตนา แดงอินทวัฒน
๑๙. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๒๐. นายปราณีต ศรีศักดา
๒๑. นายสายัณห สันทัด
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นายไพศาล วิศาลาภรณ
นายสันทัด สินธุพันธประทุม
นางสาวหรรษา ทับสี
นายปญญา ประเสริฐศรี
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายวิชัย ผกผา

๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นายบุญจันทร บัวหุง
นางกชกร เทศพิทักษ
นายประสพ กันจู
นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

นางสาวผุสดี เขตสมุทร
นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
นายพงศธร พนมสิงห
นางจรรยา ชวนานนท
นายเบญจรงค ศรีเนตร

-๒หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารการคลัง และสินทรัพย สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้

/ กอนการประชุม...

-๓กอนการประชุมไดมีพธิ ีลงนาม MOU องคการยูนิเซฟ ที่ใหการสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนซึ่ง
เรียกวาโรงเรียนในกลอง School in the box มอบแกครูและนักเรียนในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาสและ
สงขลาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ จํานวน ๒๗๔ โรงเรียน เปนอุปกรณของครู ๔๕๐ กลอง ของ
นักเรียน ๙๐๐ กลอง พบวาการจัดหาอุปกรณดังกลาวมีความลาชามาก เพื่อใหการจัดหามีความสะดวก รวดเร็ว
ทันตอการใชงาน องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงไดทาํ ความตกลงกับองคการคา สกสค. เพื่อสนับสนุนโครงการ
ดังกลาวใหประสบความสําเร็จ ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันอังคารที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากทีป่ ระชุมครั้งที่แลว
เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
 ปศธ. ขอทราบความกาวหนา เกี่ยวกับการประชาสัมพันธการควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใ หม ๒๐๐๙
¾ หน.กสท.สอ. (นายพงศธร พนมสิงห) รายงานวา สําหรับเรือ่ งการประชาสัมพันธการควบคุมการ
ระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ หม ๒๐๐๙ ไดเผยแพรลงเว็บไซต และได Link กับเว็บไซตขององคกรหลัก
เรียบรอยแลว พรอมทั้งประชาสัมพันธที่ปา ยตัวอักษรไฟวิ่งที่หนากระทรวง
 ปศธ. จากที่ประชุมคณะกรรมการ สสส. เห็นวาเรื่องนี้มีความสําคัญและควรจะทําใหครบวงจร โดยที่
ประชุมขอให สสส. จัดทําสื่อเพื่อเผยแพรความรู และแนวทางในการจัดกิจกรรม ในสถานศึกษา เชนแผนพับ
โปสเตอร วีดทิ ัศน คูมือแนวปฏิบัตใิ นการจัดกิจกรรม มอบสํานักกิจการพิเศษ ประสานงานกับ สสส. เรงรณรงค
เรื่องนี้เนื่องจากโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ นีส้ ามารถระบาดไดเร็วในสภาพอากาศเย็นและชื้น
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สป. และสํานัก (กพร.)
¾ กพร. (นางสาวอัจฉรา บุญสิน) รายงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปรียบเทียบกับ ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดคะแนน
๓.๘๖๒๘ คะแนน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดคะแนน
๔.๒๓๐๔ คะแนน
ตัวชี้วัดลักษณะขั้นตอน (Milestone) ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีดังนี้
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม
/๒.ระดับ...

-๔๒.ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบตั ริ าชการ
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
๕. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก
(สวนกลาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. สํานักงาน กศน. ได ๕.๐๐ คะแนน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
๒. สํานักอํานวยการ ได ๔.๙๘ คะแนน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๓. สํานักความสัมพันธตา งประเทศ ได ๔.๙๖ คะแนน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๔. กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได ๔.๘๘ คะแนน
๕. หนวยตรวจสอบภายใน สป. ได ๔.๘๖ คะแนน
๖. สํานักงาน ก.ค.ศ. ได ๔.๗๗ คะแนน
๗. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ได ๔.๗๔ คะแนน
๘. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ได ๔.๖๖ คะแนน
๙. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได ๔.๕๙ คะแนน
๑๐. กลุมพัฒนาระบบบริหาร ได ๔.๕๐ คะแนน
๑๑. สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได ๔.๔๑๖ คะแนน
๑๒. สํานักกิจการพิเศษ ได ๔.๓๙ คะแนน
๑๓. สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได ๔.๑๙ คะแนน
๑๔. สํานักงานรัฐมนตรี ได ๓.๙๑ คะแนน
๑๕. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ได ๓.๗๑ คะแนน
๑๖. สํานักนิตกิ าร ได ๓.๓๐ คะแนน
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก (ภูมิภาค)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได ๔.๘๐ คะแนน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
๒. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๕ ได ๔.๔๖ คะแนน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑
๓. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๔ ได ๔.๓๐ คะแนน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒
๔. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๖ ได ๔.๒๙ คะแนน
๕. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ได ๔.๐๑ คะแนน
๖. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๗ ได ๔.๐๑ คะแนน
๗. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ ได ๓.๙๓ คะแนน
/๘. สํานัก...

-๕๘. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐ ได ๓.๗๖ คะแนน
๙. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๒
ได ๓.๗๒ คะแนน
๑๐. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๙ ได ๓.๗๑ คะแนน
๑๑. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๘ ได ๓.๕๑ คะแนน
๑๒. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๑ ได ๓.๔๒ คะแนน
๑๓. สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ กทม. ได ๓.๐๙ คะแนน
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. กลาวแสดงความยินดีกบั หนวยงานที่ดาํ เนินการพัฒนาระบบราชการทีไ่ ดรับรางวัลและขอขอบคุณ
ทุกหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค
ที่ตั้งใจทํางานถึงแมจะไมไดรับรางวัลและขอใหตั้งใจทํางานเพื่อ
พัฒนาระบบราชการใหดียิ่งขึ้นตอไป การพัฒนาระบบราชการนี้ไมตอ งการใหทุกคนทําเพื่อแขงขันชิงรางวัล แต
ตองการใหทุกคนแขงกับตัวเองในการทํางานใหดียิ่งขึ้น
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาจะมีการนํามาพูดถึงดวย ในการประชุมผูตรวจราชการก็ไดพดู ถึงเรื่องนี้
ดวย และมีการเชื่อมโยงกับนโยบายทานรัฐมนตรี คือจะพยายามยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให
สูงขึ้น โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาชวย ดังนัน้ เราคงตองปรับโครงการ e-Learning เพื่อใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยยกระดับ
และทานรัฐมนตรีไดกาํ หนดเปนตัวชีว้ ัดเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปนใี้ หดีขึ้นใหได ทั้งนีไ้ ดมีการปรับแผนโครงการ e-Learning โดยเนนการตอยอดโครงการ
ศึกษาทางไกลของโรงเรียนวังไกลกังวน แยกเปน ๒ กลุม เปาหมาย
- กลุมที่มีอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมแลว ประมาณ ๑๖,๐๐๐ โรง
- กลุมที่ยังไมมีอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม ประมาณ ๑๖,๐๐๐ โรง (เดิมตั้งใจกลุม นี้เพียงกลุมเดียว)
ตองปรึกษา หารือแนวทางและกลุมเปาหมายโดยรวมมือกับ สพฐ. แนวทางที่คิดเบื้องตนคือโรงเรียนควร
กระจายอยูทุกเขตตรวจราชการ และมีปญ
 หาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันเนื่องมาจาก ขาดแคลนครูใน
วิชาเฉพาะเชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปนโรงเรียนที่ไมผานเกณฑ
ประเมินของ สมศ. ขอให ศทก.นัดประชุมรวมกับ สพฐ. และผูต รวจราชการ สําหรับโรงเรียนกลุมเปาหมายนี้ให
รวมโรงเรียนเอกชนดวย
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) มีขอสังเกตวา บางหนวยงานมีความสามารถในการจัดทํา
PMQA แตไดคะแนนนอย เชน สตผ. ประการที่สอง หลายหนวยงานก็มีผลงานเดนชัด แตจัดทําเอกสารไมดี ทั้งนี้คง
จะตองทําตามกติกาที่ตั้งไวดว ย ประการที่สาม ตามภารหนาที่ของ สป. จะตองบูรณาการกับแทงตาง ๆ ถาเราตองทํา
PMQA เปนรายสํานักตอไปอาจทําใหการทํางานไมบูรณาการกัน หรืออาจตั้งใหมีคะแนนดานบูรณาการเพิ่มขึ้นมาก็ได
¾ ผอ.สช. (นายบัณฑิต ศรีพุทธรางกูร) มีขอสังเกตวา บางตัวชี้วัดมีความขัดแยงกันเองคือ การรณรงคให
เรียนตอระดับสูง ๆ ขณะเดียวกันเมื่อจบ ปวช.ก็จะใหเขาทํางานกันมาก ๆ อีกเรื่องหนึ่งคือ จํานวนโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนใหบริการชวยเหลือสังคมได ๔๐ โรง ซึ่งไมนาเปนไปได ขอมูลนี้นา จะมีอะไรผิดพลาดอยูจะขอกลับไปตรวจสอบ
อีกครั้ง เพราะขณะนี้มีโครงการรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง ชวยเปลี่ยนหลอดไฟฟาใหกับวัด
และมัสยิด ทั่วทั้งประเทศ
 ปศธ. ขอให กพร. รับขอสังเกตตัวชีว้ ัดมีความขัดแยงกันเอง เชน ระดับอาชีวศึกษารณรงคใหเรียนตอ
ระดับสูง ๆ ขณะเดียวกันเมื่อจบ ปวช.ก็จะใหเขาทํางานกันมาก ๆ สวนของ สช. เรื่องจํานวนรอยละของโรงเรียน สช.ที่
/ประเมิน....

-๖ประเมินภายใน และจัดทํา SAR ได ๒๐ % ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่หนวยประเมินภายนอกรับไมได ควรจะไดคะแนนสูงกวานี้
เสนอใหโรงเรียนเอกชนประชุมชี้แจง รณรงคใหมีการประเมินภายในใหครบถวนมากขึ้น
¾ ผอ.สช. (นายบัณฑิต ศรีพุทธรางกูร) กลาวถึงการประเมินภายในของโรงเรียนในสังกัด สช.วา ที่ผานมา
ทุกโรงมีการจัดประเมินภายในแลว แตเอกสารสําหรับรายงานหนามากถึง ๗๐-๘๐ หนา สช. จึงขอปรับแกใหเอกสาร
นอยลง ในปหนาคิดวาผลการประเมินตองดีขึ้น ทุกโรงจะประเมินภายในกอนแลว สมศ. จึงเขาประเมิน
¾ ผตร. (นางรุงเรือง สุขาภิรมย) มีขอสังเกตวาบางเรื่องเปนเรื่องใหญระดับกระทรวง เชนรอยละของ
นักเรียนสายสามัญ ตอ สายอาชีพที่กําหนด ๕๐ : ๕๐ สป. คงผลักดันไดยาก ประการที่สอง รอยละของประชากรวัย
แรงงาน (๑๕-๑๙ ป) มีการศึกษาตอมัธยมศึกษาตอนตน ปที่แลวไดคะแนน ๕ แตปนี้ลดลงเหลือ ๓.๕ ทั้งที่มี กศน.
ชวยผลักดันอยูโดย กศน. ก็ได ๕ สวนของ สช. นั้นยากมาก เสนอวา ในปหนา ถามีตัวชี้วัดใดยากมาก ก็ขอใหมีการ
เจรจาตอรองลดลงบาง
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) มีขอสังเกตวา การเดินตามกติกานั้นดี แตบางกรณีควรมีการ
ตอรอง เชนเรื่องเอกสารของ สช. นั้นมากจริง ๆ เรื่องนักเรียนที่จบ ปวช. แลวเขาสูตลาดแรงงาน อายุ เด็กยังไม
สามารถเขาทํางานได (ยังไมถึง ๑๘ ป)
 ปศธ. ขอใหกพร. รับขอสังเกตตาง ๆ ไว แลวคอยระวังวาไมใหหนวยงานนําตัวชี้วัดใหญ (ระดับ
กระทรวง) มาเปนระดับสํานักเพราะมีบางปจจัยที่เราไมสามารถควบคุมได ถาจะนํามาใชตอ งเขียนตามภารกิจของสํานัก
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) กลาวถึงการเจรจาตอรองคาเปาหมายตัวชี้วัดจะมี ๒ ระดับคือ
- ระดับกระทรวง มีทานรัฐมนตรีเปนประธาน มีผูบริหารจากองคกรหลัก และผูแทน สํานักงาน
ก.พ.ร. รวมเปนกรรมการ ทุกปจะมีการเจรจาตอรองคาเปาหมาย ปตอไปขอความอนุเคราะหหนวยงานที่เปนเจาของ
ตัวชี้วัดเตรียมขอมูลให กพร. ไวชี้แจงดวย ถาขอมูลไมเปนเหตุเปนผลเพียงพอก็จะทําใหตอรองไมได
- ระดับสํานัก มี ก.พ.ร. มาคอยดูแลดวย การจัดทําตัวชี้วัดแตละปจะตองเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานัก ฝากทาน ผอ. สํานักชวยดูความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแตละผลผลิตดวย
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ขอทราบความกาวหนาของการอุทธรณคะแนน
¾ กพร. (นางสาวอัจฉรา บุญสิน) รายงานวาขณะนี้ กพร. สป. ไดสงเรื่องการอุทธรณไปที่ สํานักงาน
ก.พ.ร.แลวแตทาง สํานักงาน ก.พ.ร. ยังไมไดแจงผลการอุทธรณมาใหทางเราทราบ
 ปศธ. สําหรับการจัดทําตัวชี้วัดของ สป. ใน๒๕๕๑ ได ๓.๘๖๒๘ คะแนน ป ๒๕๕๐ ได ๔.๒๓๐๔
ไดคะแนนลดลง หวังวาใน ป ๒๕๕๒ สป. นาจะดีขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.)
¾ ก.ค.ศ. (นายวิวัฒน แหวนหลอ) รายงาน การจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
- สายงานการสอน
- สายงานบริหารสถานศึกษา
- สายงานบริหารการศึกษา
- สายงานนิเทศการศึกษา
/๑. คุณสมบัติ...

-๗๑. คุณสมบัติของผูขอรับการประเมิน
๑.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ กําหนดตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ
๑.๒ ภาระงานของแตละตําแหนง/สายงาน ใหสวนราชการเปนผูกาํ หนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๑.๓ การกําหนดเงินเดือนขัน้ ต่าํ ในการยื่นคําขอ ยังไมไดขอสรุปที่แนนอน
๒. การประเมิน กําหนดใหประเมิน ๓ ดาน
๒.๑ ดานความประพฤติ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๒ ดานคุณภาพฯ (การสอน/การบริหาร/การนิเทศ) พิจารณาจาก
- ประจักษพยานฯ อยางนอย ๑ กลุมสาระ
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยางนอย ๑ ป
๒.๓ ดานผลการสอนและการพัฒนาผูเรียน(สายงานการสอน)พิจารณาจาก
- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล
- ผลการทดสอบของหนวยงานหรือผลการทดสอบระดับชาติ
- ผลการประกันคุณภาพภายในหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
- รายงานการศึกษา คนควา วิจัย หรือผลงานทางวิชาการ พรอมรายงานการใช อยางนอย ๑ รายการ
๓. เกณฑการตัดสิน
- ทุกวิทยฐานะกําหนดเชนเดียวกับ ว ๒/๒๕๕๑ หรือ ว๒๕/๒๕๔๘ (เกณฑเดิม)
๔. การยื่นคําขอ
- ใหยื่นคําขอไดตลอดป รอบปละ ๑ ครั้ง
๕. กรรมการประเมิน
- กรรมการประเมิน ๑ ชุด ประเมินทั้ง ๓ ดาน
- การตั้งกรรมการประเมิน
*ระดับชํานาญการ ให อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ตั้ง
* ระดับชํานาญการพิเศษ ให อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เสนอรายชื่อโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
* ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษให ก.ค.ศ.ตั้ง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
- ใหพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในเวลา ๑ ป
๗. การดําเนินการตอไป
๑. เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. รับฟงความคิดเห็น
๒๕ -๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓. เสนอ ก.ค.ศ.
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. สําหรับเรื่องการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ มีคณะอนุกรรมการ
ดูแลอยูแลว นํามาเพื่อใหทปี่ ระชุมรับทราบ เพราะเปนเรื่องสําคัญและทานรัฐมนตรีขอใหเรงดําเนินการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
/๓.๓ เรื่อง ทุน...

-๘๓.๓ เรื่อง ทุนการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทุน (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานวา ทุนการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทุน มีอยู ๓
เรื่อง ดังนี้
๑. ทุนนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. ทุนรัฐบาลมาเลเซียตาม MOU ไทย-มาเลเซีย
๓. กิจกรรมติดตามประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
๑. ทุนนักเรียนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐ ตามขอเสนอ สมช.มีงบดําเนินการ ๕๐ ลานบาท (เริ่มป
๒๕๕๑) มีนักเรียนรับทุนจํานวน ๒๓ คน จาก ๕ จังหวัดภาคใต แบงเปน
- ปริญญาเอก ๑ คน ไปศึกษาตอที่ ประเทศออสเตรเลีย (สาขา Biochemistry)
- ปริญญาโท ๒ คน ไปศึกษาตอที่ ประเทศมาเลเซีย (สาขา Engineering)
- ปริญญาตรี ๑๐ คน ไปศึกษาตอที่ ประเทศอินเดีย อียิปต (สาขาเศรษฐศาสตร อาหารการทองเที่ยว
ภาษาอาหรับ)
- ต่าํ กวาปริญญาตรี ๑๐ คน ไปศึกษาตอที่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร (คอมพิวเตอร ไฟฟา การโรงแรม)
เปนความรวมมือระหวาง กต. ศธ. ก.พ. และ ศอ.บต. โดย ศธ. ศอ.บต. และ มอ. สอบขอเขียนคัดเลือก
นักเรียนแลวรับทุน ในเดือน เม.ย. ๒๕๕๑ ศธ. ก.พ. และ มอ. ปฐมนิเทศและอบรมภาษาตางประเทศ
ระหวางเดือน ก.ค.- ก.ย. ๒๕๕๑ และสํานักงาน ก.พ. จัดหาสถานที่เรียนให
๒. ทุนรัฐบาลมาเลเซียตาม MOU ไทย-มาเลเซีย
- ทําที่เมืองปุตราจายา เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป ความสัมพันธไทยมาเลเซีย ลงนามโดย รมว.ศธ. ไทย (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน) และรมว.ศธ.มาเลเซีย (ดาโตะ ซรี ฮิสฮัมมุดดิน ตุน ฮุสเซ็น)
เรียนดวยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู ระยะเวลาเรียน ๕ ป ถาจะยกเลิก ตองแจงเปนหนังสือ
ลวงหนา ๖ เดือน
รูปแบบความรวมมือ
เปนการเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษาในทุกระดับ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร วัสดุอุปกรณ
สิ่งพิมพ สารสนเทศทางการศึกษา การประชุม การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน การแขงขัน การออกคาย
การใหทุนการศึกษา การสนับสนุนดานการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาจํานวน ๖๐ ทุน ชาย ๓๐ คน หญิง
๓๐ คน เปนทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสําหรับนักเรียนไทยระยะเวลาเรียน ๖ ป โดยเริม่ ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๑ (๓๖๐ ทุน) ศึกษาที่โรงเรียนสอนศาสนา Kajang รัฐ Selangor และโรงเรียนสอนศาสนา Labu รัฐ
Negeri Sembilan
Tan Sri Dato Dr. Murad bin Mohd Noor ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และ
Dato Alimuddin bin Mohd Dom เลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย มาเยือนประเทศไทย
เมื่อ วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐
คุณสมบัติผูรับทุน
- สัญชาติไทย อยูในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต
- อยูชั้น ป.๖ หรือ ม.๑
/ - เรียนดี...

-๙- เรียนดีในสาขาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
- มีความสามารถเขียนภาษาอารบิคและมีทักษะดานอัลกุรอาน
- มีประสบการณเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- มีทักษะเปนผูนํา
- รายไดนอย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ทุนปแรก (๒๕๕๑)
- สมัคร ๗๕ คน
- ได ๖๐ คน (สงขลา ๕ ยะลา ๑๐ พัทลุง ๙ นราธิวาส ๙ ปตตานี ๑๔ สตูล ๘ พังงา ๒ กรุงเทพฯ ๓)
- สพฐ. สช. เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พังงา และพัทลุง
ทุนปที่สอง (๒๕๕๒)
- สมัครครั้งที่ ๑ จํานวน ๗๑ ชาย ๒๑ หญิง ๕๐ จากปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง
กรุงเทพฯสอบสัมภาษณ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยความรวมมือจาก ศอ.บต.นํานักเรียน
มาสอบ พรอมทั้งทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯ
ทุนปที่สอง (๒๕๕๒)
- สมัครครั้งที่ ๒ เฉพาะชาย ๒๐ คน (สพฐ. ๑๖ สช. ๔) สอบสัมภาษณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่เขตพื้นที่
การศึกษาสงขลา เขต ๑
ประกาศผล
จํานวน ๖๐ ทุน ชาย ๓๐ หญิง ๓๐ (นราธิวาส ๑๕ ปตตานี ๑๘ สตูล ๕ ยะลา ๑๘ สงขลา ๔)
ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ ๘- ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สป. สพฐ. สช. ศอ.บต. และเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของ
รวมมือกันจัดปฐมนิเทศที่หาดใหญ
๓. กิจกรรมติดตามประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
- นักเรียนทุนรุน ๑ ปพ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๙๒๑ คน (ป ๒๕๔๗-๒๕๕๓)
- นักเรียนทุนรุน ๒ ปพ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๙๑๕ คน (ป ๒๕๔๙-๒๕๕๕)
- รัฐบาลมอบหมายให ศธ. ก.พ. กต. มท. และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลรวมกันดําเนินการ
- นักเรียนทุนรุน ๑ และ ๒ สงไปเรียนตางประเทศ ๑,๔๗๘ คน ตอมาขอกลับมาเรียนที่ประเทศไทย ๒๒๑
คน คิดเปน (๑๔.๙๕%)
กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมติดตามประเมินผลนักเรียนทุน ทีก่ ลับมาจากตางประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ
และที่ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรค และสาเหตุการยุติการศึกษาในตางประเทศของนักเรียนทุน
๒. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการฯ
๓. เพื่อสรางจิตสํานึกในการเปนนักเรียนทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน โดยยึดหลักการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
/ จํานวน...

- ๑๐ จํานวนนักเรียนทุนที่เขารวมกิจกรรม
เปนนักเรียนทุนที่ยุติการศึกษาจากตางประเทศและกลับมาศึกษาตอในประเทศไทยทั้งรุนที่ ๑ และ
รุนที่ ๒ จากจํานวน ๒๒๑ คนมารวมกิจกรรมจํานวน ๑๒๕ คน คิดเปน (๕๖.๕๖%) โดยผูที่ไมไดเขารวม
กิจกรรมเนื่องมาจากปวย ติดภารกิจในการศึกษา และติดสอบ
กิจกรรมในโครงการ
๑. การบรรยายธรรมเรื่อง เด็กไทยรุนใหมฝกใฝคุณธรรม
๒. การพบปะกับนักเรียนทุนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและรับฟงปญหาอุปสรรค
๓. กิจกรรมกลุมสัมพันธ
๔. การบรรยายเรื่อง การปฏิบัตติ นในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. การศึกษาดูงานและทํากิจกรรมที่ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา
๖. การประกวดกิจกรรมกลุม
๗. ทัศนศึกษาเขื่อนขุนดานปราการชลและกิจกรรมปลูกปา
ขอมูลที่ไดจากนักเรียนทุนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่เปนเหตุใหตองยุติการศึกษาในตางประเทศ
และกลับมาศึกษาตอในประเทศไทย
๑. เจาหนาที่ผูดูแลนักเรียนทุนในบางประเทศมีการไปเยี่ยมนักเรียน นอยครั้ง รวมทั้งไมไดใหคาํ ปรึกษา
แนะนําแกนักเรียนทุนเทาทีค่ วร
มีการปฏิบัติทไี่ มเทาเทียมกันระหวางนักเรียนทุนรัฐบาลไทยอื่นๆ
กับ
นักเรียนทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน และในบางประเทศไมมีผดู ูแลโดยตรงแตจะมอบหมายใหนักศึกษารุนพี่ที่
ไปศึกษาอยูกอ น เปนผูด ูแล ซึ่งไมสามารถชวยแกปญหาอะไรไดมากนัก
๒. ความกดดันและปจจัยแวดลอม สภาพความเปนอยูและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ที่นักเรียนทุนยังไม
สามารถปรับตัวได กอใหเกิดความเครียดสะสม มีปญหาสุขภาพทั้งกายและจิต
๓. ความไมพรอมของนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องของภาษาและในบางประเทศที่มนี ักเรียนเลือกไปเรียนมาก
ทําใหมีการรวมกลุมกันและใชภาษาไทย ทําใหไมไดฝกฝนภาษาของประเทศนั้นๆ จึงเปนปญหาในการสือ่ สาร
และการเรียน
๔. นักเรียนเลือกไปเรียนในสาขาที่ตนไมถนัด
๕. ระบบ/ระเบียบและกฎเกณฑที่เขมงวดมากเกินไปของสถานศึกษาในบางประเทศ
๖. นักเรียนไมสามารถผานเกณฑการศึกษาที่ กพ.กําหนดไว
๗. ภาพพจนของนักเรียนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ในบางแหงไมไดรับการยอมรับจากนักเรียนทุนรัฐบาล
และนักเรียนทุนจากโครงการอื่น
ขอเสนอแนะ
¾ รอง ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เรื่องทุนของ สต. มีอยู ๓ ทุน แตทุนกระทรวงศึกษาธิการมีอยู
มากมายหลายที่ หลายสํานักก็อยากใหมีการรวมทุนของกระทรวงอยูที่เดียวกัน
- ทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน (ODOS) ซึ่งขณะนี้สภาผูแทนราษฎรกําลังใหความสนใจมาก มีการตั้ง
คณะอนุกรรมการวิสามัญ ติดตามผลการดําเนินงานของทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน โดยเฉพาะ และตรวจสอบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดูแลเด็กครบวงจรหรือไม เมื่อเด็กกลับมาแลวจะดําเนินการอยางไร ซึ่งตรงกับนโยบายของทาน
รัฐมนตรีวาขอใหชะลอรุนที่ ๓ ไวกอน แลวใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทั้ง ๒ รุน แลวกระทรวงจะแกไข
/ปญหา...

- ๑๑ ปญหาอยางไร ซึ่งขณะนี้ สต. และสํานักงาน ก.พ. รวมกันดําเนินการ โดยใหมหาวิทยาลัยมหิดลทําการวิจัยผลทัง้
๒ รุน
- ทุนนี้เดิมไดรับเงินจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ตอมาเปนเงินจากงบประมาณแผนดิน เด็กจะไมมี
สัญญาผูกมัด กระทรวงศึกษาธิการกําลังจะประสบปญหาเนื่องจากขณะนี้เด็กใกลจบแลว เมื่อเด็กจบการศึกษาแลวไม
กลับมาจะทําอยางไร หรือจบกลับมาแลวเราจะดูแลอยางไร จากเด็กที่ไปเรียนสวนหนึ่งเปนเด็กที่เรียนเกงและอยูใน
สาขาที่ขาดแคลนเชน วิทยาศาสตร วิศวกรรม การโรงแรม ขณะนี้ธนาคารกรุงไทยแจงวาจะรับไดสวนหนึ่ง สต.กําลัง
ทําเปนศูนยกําลังคนเพื่อชวยหางานใหเด็กกลุมนี้ ศธ.ตองเรงรณรงคใหเด็กกลุมนี้กลับมาทํางานในเมืองไทย สํานักงาน
ก.พ. แจงวาเด็กกลุมนี้ไมสามารถกลับมารับราชการไดเพราะไมมีสัญญา เลขาธิการ ก.พ. ไดมอบ วาที่ ร.ต. วินัย
ชาคริยานุโยค หาทางชวยเหลือ โดยไปศึกษาแลวทําเรื่องเสนอเขา ครม. ขออนุมัติใหรับเขาเปนขาราชการ
- ทานทูตฝรั่งเศสทําหนังสือแจงมาวาเด็กที่นั่นมีคนที่เรียนเกง ไดเกียรตินิยมระดับดี และดีเดน
¾ ผตร. (นางปรียานุช จริยวิทยานนท) ขอให จัดทําสถิติสําหรับเด็กทีไ่ ดรับทุนนี้ เพราะไดใชงบประมาณ
ไปมาก และเสนอวา
- ควรแยกเด็กออกจากการดูแลโดยระบบของ ก.พ. ถึงแมกฎหมายจะไมอํานวยก็อยากใหหาทางแกไข
เพราะวา ทางก.พ.จะไมคอยสนใจเด็กทุนกลุมนี้เลย ทําใหเกิดชองวางระหวางเด็กทุนของ ศธ. กับ ก.พ.
- ควรจัดโครงการเยี่ยมเด็ก (เปนพี่เลี้ยงคอยดูแล) โดยไมจาํ เปนตองเปนทานรัฐมนตรีวาการ เพราะรัฐมนตรี
จากทุกกระทรวงเวลาเดินทางไปตางประเทศก็จะแวะเยี่ยมอยูแลว ถาจัดแบบนี้ไดจะชวยแกปญหาตาง ๆ ได
 ปศธ. สําหรับโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน เปนเจตนารมณที่ดีมากถึงแมการปฏิบัติจะมีปญหาอยูบาง
แตการตอบรับจะเปนบวกมากกวา ขอใหผูรับผิดชอบโครงการ เนนเรื่องการประชาสัมพันธ รวบรวมขอมูลที่ประสบ
ความสําเร็จ สวนที่เบี่ยงเบนไปบางก็นาจะมาจากกระบวนการคัดเลือก กระบวนการเตรียมความพรอม สวนเงื่อนไขไม
มีขอผูกมัดใดๆ ควรมีการชี้แจงวาทีม่ าและวัตถุประสงค ตางกับทุนอื่นๆและจะตองดูแลใหครบวงจรโดยการประสานงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหางานรองรับผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา หรือถาจะเรียนตอสูงขึ้นก็ควรชวยเหลือตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

นางสาวสุภาวดี รัตนะ
นายเบญจรงค ศรีเนตร
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