สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายบุรี แกวเล็ก
๔. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๕. นายศิลปชัย หอมทรัพย
๖. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๗. นางปยาภรณ จันทบาล
๘. นายกมล รอดคลาย
๙. นายประเสริฐ งามพันธุ
๑๐. นายพินจิ ศักดิ์ สุวรรณรังค
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นายสํารวม พฤษเสถียร
นายดํารง ลิมาภิรักษ
นางสาวมยุรี รัตนมุง
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นายศุภกร วงศปราชญ
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
นายอนันต ระงับทุกข
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายบุญจันทร บัวหุง
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๖ และ ๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
แทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบสํานักนิติการ สป.
๒๓. /นางนันทวัน...

-๒–
๒๓. นางสาวนันทวัน ราษฎรนิยม
๒๔. นางนันทา อนะมาน
๒๕. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๖. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๒๗. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๘. นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ
๒๙. นางจรรยา ชวนานนท
๓๐. นายเบญจรงค ศรีเนตร

หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ การบรรยายพิเศษ
เรื่อง แผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) ที่ใชประเมิน
โครงการที่ดาํ เนินการแลววาไดผลมากนอยเพียงไร
๒.

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนที่ผลลัพธ (Outcome ๑. ที่ประชุมรับทราบ
Mapping) (สกพ.)
๒. สกพ. ดําเนินการ Copy
โดย นายแพทย มานิต ประพันธศลิ ป ที่ปรึกษา
ดานการพัฒนาองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งรายละเอียดของแผนที่ผลลัพธ
สามารถอานไดจาก CD ซึ่งแนะนําใหอา น ๑๖ หนาให
ละเอียด จะทําใหมีประโยชนในการนําเอาไปใชในการ
จัดทําแผน

CD

ใหแกผทู ี่สนใจ

-๓ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๓. เรื่อง อื่น ๆ
๓.๑ เรื่อง รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัดประชุม
หัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง (สอ.)
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ หัวหนากลุมชวยอํานวยการ
สป. แจงใหทปี่ ระชุมทราบวา เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เชิญผูแทน
องคกรหลักมาประชุม โดยมีนายบุญรัตน วงศใหญ เปน
ประธาน ที่ประชุมทบทวนการดําเนินการดานตางๆ ดังนี้
ดานกายภาพ
๑. ตกแตงหองประชุมกระทรวง ปรับปรุงหองน้ํา
หองสุขา โดยจะปรับภูมิทัศนบริเวณโดยรอบในเรื่องตนไม
และสถานที่อกี ครั้ง
๒. การจัดหองประชุมและหองรับรอง
หองรับรองจันทรเกษม ตอนรับปลัดกระทรวง
กอนประชุม และเปนที่จัดเลีย้ งอาหารผูตดิ ตาม บริเวณ
ดานหลังองคพระ เปนที่จดั เลี้ยงอาหารพนักงานขับรถ
และนักขาว
๓. จัดสถานที่จอดรถรอบสนามหญาและหนาศาล
พระภูมิ (สํานักงาน ก.พ. ประมาณ ๕๐ คัน)
การจัดนิทรรศการ
๑. เรื่อง Fix it Center และ R-radio
๒. เรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง
๓. หองสมุดมีชีวิต
๔. เรื่อง UBI (University Business Incubator)
และ TLO (Technology Licensing Off)
๕. เรื่อง One Laptop per child
๖. สกศ. ขอจัดเรื่อง “สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา” แทนเรื่องเดิม “คุณธรรมนํา
ความรู”

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. สอ.

-

สอศ.
สป.
สป. (กศน. รวมกับ สช) โดย กศน. เปนหลัก
สกอ.

- สพฐ.
- สกศ.

-๔ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
เรื่องอาหารและเครือ่ งดื่ม
จัดอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับปลัดกระทรวง
ผูตดิ ตาม คนขับรถและนักขาว โดยจะจัดสําหรับ
นายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงเปนพิเศษ ที่หองประชุม
กระทรวงศึกษาธิการและจัดตกแตงดอกไมในหองประชุมดวย
การจัดเตรียมของที่ระลึก
จัดของที่ระลึกสําหรับนายกรัฐมนตรี สวนองคกรอื่น
จัดเตรียม สําหรับปลัดกระทรวงทุกทาน โดยใหนาํ มา
รวมกันและจัดเปนชุดที่ สป.
การจัดทําเอกสาร VTR การบันทึกเทปและการ
จัดทํารายงานการประชุม
-จัดทําเอกสารสรุปงานของกระทรวงประกอบการ
ประชุม จัดทํา VTR เพื่อนําเสนอ
- บันทึกเทปการประชุม และจัดทํารายงานการ
ประชุม โดยสํานักงาน ก.พ. จะสงเจาหนาที่มาชวยประสาน
รอง ปศธ. นายบุญรัตน วงศใหญ แจงวา
สํานักงาน ก.พ.เปนเจาภาพจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ
ระดับปลัดกระทรวง และทานนายกรัฐมนตรีจะมาอาทิตย
สุดทายของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ และจะเริ่มประชุม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ประมาณ ๑ ชั่วโมง เสร็จแลวรับประทาน
อาหาร

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- สอศ. (สํานักงาน ก.พ. ขอใหจัด จํานวน
๒๐๐ ชุด) และสําหรับอาหารพนักงานขับรถ/
นักขาวเปนอาหารกลองอยางดี

- สพฐ. (จัดของที่ระลึกสําหรับนายกรัฐมนตรี)
- องคกรหลัก (จัดสําหรับปลัดทุกทาน)

- กลุมสารนิเทศจัดทําเอกสาร
(ประมาณ ๑๒ นาที)
- สนย. และ กศน.
- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ เรื่อง การเขากราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย
วัดสะเกศ (สอ.)
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ หัวหนากลุมชวยอํานวยการ สป. - ที่ประชุมรับทราบ
แจงใหที่ประชุมทราบวา เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๕๑ นายบุญรัตน วงศใหญ แทน รมว.ศธ. และ
รมช.ศธ. (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา) พาคณะผูบริหาร
องคกรหลัก เขากราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย ซึง่
สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสะเกศ ใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดการศึกษา ดังนี้

VTR

-๕ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๑. ควรจัดใหมีการสอนศีลธรรม จริยธรรม ใหแก - สพฐ. (รมว.ใหปรับหลักสูตรและวิธีการใหเปน
นักเรียน นักศึกษา โดยอาจจัดใหเปนวิชาที่มีคะแนนหรือ
วิชาบังคับทีม่ ีคะแนน)
ใหมีการสอบเก็บสะสมคะแนนคลายกับการสอนธรรม
ศึกษาของพระภิกษุ
๒. โรงเรียนวิถีพุทธ ศธ. ควรสงเสริมใหมีโรงเรียน - สพฐ. โดยขยายใหมากขึ้น รมว.สั่งการ ใหทํา
แผนรวมกัน ระหวางกระทรวงกับสํานักพุทธ
วิถีพุทธใหมีจาํ นวนมากขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น
และมหาเถระฯ สั่งการใหจัดครูพระ ไปสอน
๓. โรงเรียนการกุศลของวัด ที่อยูในความดูแลของ
ในโรงเรียนใหมาก
สช. ขอใหกระทรวงชวยสนับสนุนและดูแล เพราะโรงเรียน
เหลานี้จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือเด็กและเยาวชนผูยากไรใหมี - สช (ปศธ. ใหทําขอมูลรายชื่อโรงเรียน ขอมูล
ครู นักเรียน มีเทาไร มีเงินอุดหนุนเทาไร )
ความรู และมีคุณธรรม ศีลธรรม
๓.๓ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ยูเนสโก
รอง ปศธ. (นายชินภัทร ภูมิรัตน) รายงานผลการ - ที่ประชุมรับทราบ
ประชุมระหวาง วันที่ ๗-๙ เม.ย. ๕๑ วาประเทศไทยเขา
รวมเปนกรรมการวาดวยอนุสัญญาและขอเสนอแนะ จะดูแล
เรื่องการติดตามการดําเนินงานตามอนุสญ
ั ญาของ ยูเนสโก
เกี่ยวของกับการเลือกปฏิบัตแิ ละละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศตางๆ มีประเด็น ดังนี้
๑. ประเทศไทยสนับสนุนยูเนสโก ที่ใหความสําคัญ
การสนับสนุนการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายภายใน ค.ศ.๒๐๑๕ โดยมุงเนนกลุมตกหลน
๕% ใหเขาสูระบบการศึกษา
๒. การสอนภาษา ซึง่ ประเทศไทยมีปญหาเรื่อง
ภาษาถิน่ โดยนโยบายเนนเด็กไทยทุกคนพูดภาษาไทยที่
เปนภาษาแมได ขณะนี้เรียกรองใหยูเนสโก สงเสริมใหมี
การวิจัยเรื่องนี้
๓. การสงเสริมการมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนความ
เขาใจขามวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข

-๖ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๔. การใช ICT ประเทศไทยแจงยูเนสโกวาเราจัดทํา
แผนแมบทดาน ICT ซึ่งรัฐบาลถือเปนนโยบายโดยเอา
Computer และระบบ Internet มาใชลดชองวางในการ
เขาถึงการศึกษา
๕. เสนอในป ค.ศ.๒๐๑๐ ครบ ๒ ทศวรรษของ
EFA ถายูเนสโก จัดประชุมนักวิชาการผูบ ริหารระดับสูง
ระดับ รมว. ถาจะกลับมาประชุม ที่จอมเทียน จ.ชลบุรี
อีกครั้ง ก็จะทําใหไดทบทวนเจตนารมณและเปาหมาย
เพื่อที่จะทําใหโคงสุดทาย (เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน)
ของป ค.ศ. ๒๐๑๕ บรรลุเปาหมายดียิ่งขึ้น ถาหากยูเนสโก
เห็นดวยประเทศไทยก็ยินดีใหการสนับสนุน ซึ่งจะขอความ
เห็นชอบ ปศธ. และ รมว.ศธ. เพื่อจะเปนเจาภาพรวม
เพื่อการจัดกิจกรรมดังกลาว

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๓.๔ เรื่อง ปศธ. แจงที่ประชุม จํานวน ๓ เรื่อง คือ
๑. ที่ประชุมรับทราบ
๑. เรื่องสืบเนื่องจากยูเนสโก คือ เรื่องที่ยูเนสโก
๒. ขอให สต. จัดเจาหนาที่มาชวยแปลภาษา
ไดติดตอเขามาวามีความสนใจในโครงการอินเทอรเน็ต
อังกฤษ รวมทั้งดําเนินการเรื่องการขยายผล
ปลอดภัย ที่จดั ตั้งขึ้นเปนหนวยเฉพาะกิจ ซึ่งเขาสู ปที่ ๒
นอกจากเปน WEB PORTAL ที่บรรจุเรื่อง E-learning
และเนื้อหาสาระตางๆ ที่เปน KM ปที่ ๒ นี้กาวกระโดดทํา
SM TV เสมา TV. ทําใหมกี ารพัฒนาสูงขึ้นมาก ยูเนสโก
จะมาสัมภาษณ และถายูเนสโกเขามาสนใจก็จะนํามาขยาย
ผลขอสนับสนุนงบประมาณไดหรือไม หรือไมเชิงขอ
งบประมาณ ก็ขอ KM ของเรากระจายไปใหประเทศอื่น
เพื่อเปนตนแบบ คือประเทศเปนทั้งผูรับและผูให
๒. ใหเชิญประชุมคณะทํางาน ศทก.
E-Interactive

learning บริษัทเสนอจําหนาย Software โรงเรียนที่จัด
โครงการดี ๆ ศู น ย ข องไกลกั ง วลหรื อ หน ว ยงานต า ง ๆ
ประชุมแบบ Work shop เนื้อหาวา “สถานการณ
ปจจุบันของการสอน E-learning มีกี่วิธี มี Course Ware
อะไรบางใหมาสาธิตมีอุปกรณเครื่อง โปรแกรมอะไร เพื่อ
จูงใจบริษัทนาจะจัดสรรเงินเพื่อซื้อ Course Ware แจกให

-๗ ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
โรงเรียนนํารอง โดยใหตดิ ตอโรงเรียนกวดวิชาที่ทําเนื้อหา - รองปศธ. (นายชินภัทร ภูมิรัตน)
สาระดี ๆ กระจายไดหลายๆรูปแบบ เพราะ Course Ware
จะตองมีทั้งที่ผลิตเอง และที่จางผลิตใหม ใหเตรียมการให
ยิ่งใหญ ใหเชิญคณะที่ปรึกษา รมว.และที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร เพื่อเชื่อมโยงกับ One Laptop per child
ที่เปนโครงการตามนโยบาย เพราะ สป. รับผิดชอบเรื่อง

Course Ware
๓. ติดตามงบประมาณป ๒๕๕๒ วาไดงบประมาณเทาไร
ไดรับงบประมาณอะไรเพิ่มเติมบาง

๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบ สนย. ดําเนินการ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.
นางสาวศุภลักษ บุตรจันทร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
ผูจดรายงานการประชุม

