สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ
๒. นายบุรี แกวเล็ก
๓. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๔. นางสาวปริยา เลิศลอย
๕. นางสาวยินดี สิทธิยากร
๖. นางสาวลัดดาทิพย วงศโสรัฐ
๗. นางพรรษมนตร ผลาวรรณ
๘. นายกมล รอดคลาย
๙. นายกิจสุวฒ
ั น หงสเจริญ
๑๐. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๑. นายพิชยั แกวสุวรรณ
๑๒. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๓. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๔. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายศุภกร วงศปราชญ
นางจุไรรัตน แสงบุญนํา
นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
นายอนันต ระงับทุกข
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
นายทองพูล จันทบูรณ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาที่ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
แทนผูต รวจราชการราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตายอัธยาศัย
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แทนผูอาํ นวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
แทนผูอาํ นวยการสํานักกิจการพิเศษ
/๒๑. นายบุญจันทร...

-๒๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายบุญจันทร บัวหุง
นางสาวจันทรพิมพ แกวสกุล
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นางสาวจินตนา เชียรจรัสวงศ
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

๒๗. นายพงศธร พนมสิงห
๒๘. นางจรรยา ชวนานนท
๒๙. วาที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
แทนหัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) แจงวา ปศธ.
ติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายใหทําหนาที่เปนประธาน
การประชุมแทน
๒.

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซม ครั้งที่ ๑ - มอบ สต. ประสานหารือในการดําเนินการ
ตามขอตกลงตอไป
ระหวางวันที่ ๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ กรุงเบอรลิน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (สต.)
นางสาวดุริยา อมรตวิวฒ
ั น สต. รายงานวา การประชุม
ครั้งนี้ เปนกาวแรกของการเสริมสรางความรวมมือดาน
การศึกษาของทั้งสองภูมิภาค ในการประชุมครั้งนี้มีหัวขอ
หลัก ๒ เรื่อง คือ เรื่องความรวมมือระดับการอุดมศึกษา
และเรื่องการศึกษากับตลาดแรงงาน โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวสุนทรพจนตอ ที่ประชุมสรุป
ไดวา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไดมีสวนรวมใน
โครงการตางๆ ภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนและ

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
สหภาพยุโรป เชน โครงการ Asia Link และมีนักเรียน/
นักศึกษาไทยไดรับทุนการศึกษาภายใตโครงการ
Eramus Mundus ทั้งนี้ประเทศในอาเซียนและยุโรปควร
เสริมสรางความรวมมือดานการอุดมศึกษาใหมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุม ประเทศในอาเซียนประสงคที่จะเรียนรู
ประสบการณของกลุมประเทศยุโรปเกี่ยวกับเรื่อง Bologna
Process ซึ่งเปนกระบวนการที่ใหการรับรองคุณวุฒิและ
รับรองปริญญา รวมทั้งการรับรองการโอนหนวยการศึกษา
ระหวางกัน นอกจากนี้ยังไดเสนอใหมีการใหความสําคัญ
กับการเชื่อมการศึกษาเขากับตลาดแรงงานเพื่อใหเกิดการ
มีงานทํา
ภายหลังการอภิปรายประเด็นตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับ
หัวขอหลักแลว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
- ควรจัดตั้งหุนสวนการศึกษาเชิงกลยุทธระหวางเอเชีย
และยุโรปสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเสริมสรางการเสวนา
และความรวมมือของอาเซมในดานการศึกษา
- เสนอประเด็นหลักเกี่ยวกับความรวมมือดานการศึกษา
ตอที่ประชุมสุดยอดของอาเซม
- เชิญชวนใหสมาชิกอาเซมเขารวมคณะทํางาน EU-Asia
ใหบงชี้สิ่งทาทายที่เกี่ยวกับการเสริมสรางการเคลื่อนยาย
นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และนักวิจัย และ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกรอบการแลกเปลี่ยนระดับ
ทวิภาคีที่เกี่ยวของกับการรับรองคุณวุฒิและปริญญา
- เสนอใหมีการจัดตั้งเวทีระหวางภูมิภาคที่นําผูมีสวนได
สวนเสียจากภาคการศึกษาและเศรษฐกิจมารวมเสริมสราง
การเสวนาและความรวมมือระหวางภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
- จัดระบบการศึกษาใหเปนนานาชาติและสงเสริมใหมี
สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะสถาบันการ
อุดมศึกษา

การดําเนินการ/การมอบหมาย

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศตาง ๆ ระหวาง
ภูมิภาคเอเชียและยุโรป และสงเสริมการแลกเปลี่ยน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาทุกรูปแบบ ระหวาง
ภาคีของอาเซม เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
- เสริมสรางความรวมมือระหวาง EU-Asia ในดาน
การศึกษาตลอดชีวิต
- พัฒนาใหระบบการศึกษาไดรับความสนใจมากขึ้น และ
กระตุนใหมีการริเริ่มการตลาดในดานการศึกษา
- เวียดนามไดเสนอที่จะเปนเจาภาพจัดการประชุมอาเซม
ครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๕๒ ที่กรุงฮานอย ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบ
ตามที่เวียดนามเสนอ
¾ ในระหวางการประชุม นายสมชาย วงศสวัสดิ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดหารือทวิภาคีกับหัวหนาคณะผูแทนจาก ๒ ประเทศ คือ
ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๒.๒ เรื่อง โครงการเจรจาความรวมมือ ASPnet School - มอบ สต. เปนศูนยกลางในการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ โดยใหพยายามกระจายงานและ
Twinning ในประเทศเพื่อนบาน และเอเชียตะวันออก
สงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ ๙ – ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๑ (สต.)
นายบวรฤทธิ์ ชัยยะเพกะ สต. รายงานสรุปสาระสําคัญ
ของโครงการความรวมมือ ASPnet School Twinning
ในประเทศเพือ่ นบาน และเอเชียตะวันออก ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดังนี้
๑) เปนโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒) สํานักความสัมพันธตา งประเทศ สป. เปน
ผูรับผิดชอบและดําเนินโครงการมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๐ –
ปจจุบัน
๓) ปจจุบันมีโรงเรียนนองทั้งสิ้น ๑๑๙ แหง และมี
โรงเรียนพี่ที่ใหความอุปการะ ๖๕ แหง

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๔) ลักษณะกิจกรรมที่โรงเรียนพี่ใหความชวยเหลือ
โรงเรียนนอง ไดแก การมอบเงินทุน อุปกรณการเรียน
การสอนตาง ๆ จัดสรางอาคาร โดยครู ผูป กครองและ
นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับโรงเรียนนอง
๕) ไดรบั การสนับสนุนจากองคการยูเนสโกภายใต
โปรแกรม Participation Programme
๖) วัตถุประสงคเพื่อเปนการนําเสนอแนวคิด
โครงการดังกลาวไปยังประเทศกลุมเปาหมาย
๗) คณะผูเขารวมเดินทางประกอบดวย นายชินภัทร
ภูมิรัตน รอง ปศธ. ในฐานะหัวหนาคณะ รวมทั้งผูบริหาร
สถานศึกษา รวม ๑๓ คน
๘) สถานศึกษาที่เขารวมการเจรจา ๓ แหง
ทั้งกรุงปกกิ่ง และเซี่ยงไฮ
๙) ขอสังเกตและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
เจรจาเปนสถานศึกษาชั้นนําของประเทศจีน มีความเปน
อิสระในการบริหารจัดการคอนขางสูง เพียงแตใชกรอบ
แนวทางของรัฐ มีการบริหารจัดการเงินงบประมาณ
การเขาสูเวทีนานาชาติ การใหความสําคัญกับบุคลากร
ผูสอน และสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร

๓.

เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ เรื่อง การอบรมโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับกลาง (นบก.) ประจําป ๒๕๕๑
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ. รายงานวา ขณะนี้
กําลังดําเนินการอบรม รุนที่ ๒ ณ สคบศ. และจะอบรม
เสร็จในวันศุกรที่ ๓๐ พ.ค. ๕๑

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ เรื่อง การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (Individual Scorecard)
นางจรรยา ชวนานนท ผอ.สอ. รายงานวา สํานัก
อํานวยการไดเริ่มดําเนินการโดย กลุมบริหารงานบุคคล
เปนผูรับผิดชอบ ไดจดั ทําคําสั่งและจัดจางมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต เปนที่ปรึกษา มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ไปแลว ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๑ เปนการบรรยายให
ความรูและ WorK shop การจัดทํา Strategy Map ของ สป.
เพื่อเชื่อมโยงกับ Strategy Map ของสํานัก และมอบหมาย
ใหแตละสํานักกลับไปทําและสงภายในวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๑
เพื่อตรวจสอบวาการจัดทําคํารับรองของสํานักกับแผน
ปฏิบัติราชการจะสอดคลองกันหรือไม
๓.๓ เรื่อง ปศธ. จะมีอายุครบ ๖๐ ป ในวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๑
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ หน.กอ.สอ. รายงานวา ใน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ป.ศธ. จะ
นิมนตพระมารับถวายสังฆทาน และ เวลา ๑๘.๐๐ น.
สป. จะจัดงานเลี้ยงอวยพรฯ ณ ครัวมหานาค โรงแรม
ปริ้นพาเลซ

๑. ขอนัดหมายผูบริหารรวมอวยพร ปศธ.
ในวันศุกรที่ ๓๐ พ.ค. ๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ที่หอง ปศธ.
๒. ขอความอนุเคราะหเงินในการใชจดั งานเลี้ยง
จากผูบ ริหารทานละ ๑,๐๐๐ บาท

๓.๔ เรื่อง การเตรียมประชุมหัวหนาสวนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ หน.กอ.สอ. รายงานวาใน
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีจะเดินทาง
มาเปนประธานการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หองประชุมกระทรวง
ศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒

๑. มอบ ผอ.สอ. ประสานเรื่องรายละเอียด
การจัดสถานที่
๒. มอบ หัวหนากลุมสารนิเทศ ตรวจสอบ
ความเรียบรอยเนื้อหาสาระของ Power point
ที่ ปศธ. จะนําเสนอ ตอนายกรัฐมนตรี

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
นางศรีรักษ ธรรมวิชญะวงศ
สํานักกิจการพิเศษ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

