สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ
๔. นางรุงเรือง สุขาภิรมย
๕. นายสุนนั ท เทพศรี
๖. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
๗. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๘. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๙. นางปยาภรณ จันทบาล
๑๐. นางลัดดาทิพย วงษสมุ า
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นายกมล รอดคลาย
นายประดิษฐ ระสิตานนท
นายสุรชาติ สังขรุง
นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล

๑๕. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
๑๖. นายบัณฑิตย ศรีพทุ ธางกูร
๑๗. นายสหธัญ แสงอินทร
๑๘. นายเกียรติศักดิ์ เสยไสย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
รักษาการที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/๑๙. นายคงศักดิ์...

-๒๑๙. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๒๐. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๑. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๒๒. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๒๓. นายอนันต ระงับทุกข
๒๔. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๕. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๖. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๗. นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน
๒๘. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๙. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธาํ รงกุล
๓๐. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๓๑. นายพงศธร พนมสิงห
๓๒. นางจรรยา ชวนานนท
๓๓. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนผูอาํ นวยการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
แทนหัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

ที่
๑.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ไดนํานักเรียนที่เขา
รวมแขงขันคณิตศาสตรระดับโลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๑๒ - มอบ สช. เชิญโรงเรียนในสังกัด ๕ แหง
ขึ้น ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีต่ องการสงเสริมดานคณิตศาสตร ประชุม
ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ก.ค. ๕๑ ในชื่อทีม “นครปฐมไทยแลนด” จัดทํา Workshop หาแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน กรณีที่มีการ
จากประเทศไทย ในการแขงขันครั้งนี้ สามารถสรางชื่อเสียงใหกับ
แขงขันเชนนี้ ขอให สช. สงผูแทนรวม
ประเทศไทย โดยไดรับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญทองแดง
เดินทางไปกับคณะเพื่อสนับสนุน
ประเภทบุคคล และไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภท
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรบั ทราบ
ทีม เขาพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ

-๓-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ปศธ. ได มอบของที่ระลึก พรอมกลาวแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่สามารถนําเหรียญรางวัลอันทรงเกียรติใหกับตัวเอง
ครอบครัว โรงเรียน และประเทศไทย

การดําเนินการ / การมอบหมาย

และเพื่อเปนเกียรติแกโรงเรียนอนุบาล
สุธธี ร ขอใหทําสกูปพิเศษ ลง web ของ
ศธ. และ ของ สช.
๑. ปศธ. ให สคบศ. ทําหนังสือแจง
๑.๒ สคบศ. ตกเปนขาวมีผูแอบอางหลอกครูอบรมเพื่อ
สํานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษาทราบ
เลื่อนวิทยฐานะ ขอใหทุกสํานักหากเกิดกรณีเชนนี้ทันทีทที่ ราบขาว
และใหระมัดระวังการแอบอาง พรอมทํา
ใหรีบดําเนินการ ไมตองรอใหสั่งการ และทํารายงานเสนอ ปศธ.
รายละเอียดชี้แจงบน Web ของ สคบศ.
และ รมว.ดวย
และ สป.
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ ผอ.สคบศ. รายงานขอมูลที่มีคน
๒. ให สช. ตรวจสอบการจัดตั้งโรงเรียน
แอบอางจัดอบรมเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะใหกับครูที่ โรงแรม
กวดวิชา
รอยัล พลาซา จ.ฉะเชิงเทรา ใชชื่อวา “สถาบันพัฒนาครูและ
๓. ให ก.ค.ศ. กําหนดมาตรการสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา” ชื่อจะคลาย ๆ กับ สคบศ. โดย
ชี้แจงใหกบั บุคลากรในสังกัดทราบ
ดร. คํารณ ลอมในเมือง เปน ผอ.สถาบันฯ รายละเอียดการ
บรรยายในเชิงการจัดทําผลงานในภาพรวม ประเด็นหลักคือ
นําผลงานของอาจารยที่ผา นแลว มารวบรวมพิมพจําหนาย ใหกบั
อาจารยที่เขาอบรม และเก็บคาใชจายในการอบรม รายละ
๑,๐๐๐ บาท จากขอมูล ทราบวามี ผอ. เขตพื้นที่ และเจาหนาที่
ของ ก.ค.ศ. บางทานดําเนินการดานนี้ ซึง่ จะไดทาํ รายละเอียด
เสนอตอไป
๑.๓ เรื่อง การแตงตั้ง หัวหนาผูตรวจราชการ ศธ.
- ที่ประชุมรับทราบ
(นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ) มาเปน รอง ปศธ. และ ผตร.
(นางรุงเรือง สุขาภิรมย) มาเปน หัวหนาผูตรวจฯ แทน แตคําสั่ง
ยังไมออก ตองรอโปรดเกลาฯ ตําแหนง รอง ปศธ. และ ผตร.
คนใหมกอน
๑.๔ เรื่อง การขอแกไข พรบ. การศึกษาเพื่อคนพิการ
- มอบ รอง ปศธ. (นายสุรเทพ
ของ สพฐ. ยกฐานะเปนกรม และ เปนนิตบิ ุคคล เสนอขอแกไข
ตั๊นประเสริฐ) และ สช. ติดตามความ
พรบ. ๓ มาตรา ซึ่งตรงกับ พรบ. อีกฉบับของ สป. ที่จะขอ แกไข
เคลื่อนไหว
ที่จะขอยกฐานะเปนกรม และเปนนิติบคุ คลของ สช. โดยให
รอง ปศธ.(นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ) และ สช. นําสาระ ๑๑
มาตราที่จะขอแกไข และมาตรา ๑๔ เรื่องขอเปนเลขาธิการ มีฐานะ
เปนอธิบดี แตยังไมมีสวนที่เปนนิติบุคคลใสเขาไปโดยใชฐานของ
พรบ. การศึกษาเพื่อคนพิการ ใหรีบนําเสนอกอนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง

-๔-

ที่

๒.

หัวขอ / เรื่องการหารือ
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
รอง ปศธ. (นายสุรเทพ ตั้นประเสริฐ) แจงวา สช.ได
ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแลว และได
แจงกับสมาคมเอกชน และผูเกี่ยวของรวมประชุม เพื่อนําขอมูล
ใหนิติกรตรวจสอบความถูกตองกอนนําเขาคณะกรรมการ
กลั่นกรอง
ปศธ. กําชับ สช. ใหเรงดําเนินการเพราะมีฉบับหนึ่งผาน
แลว ใชเปนขออางได สวนโครงสราง สพฐ. ดําเนินการไดรวดเร็ว
และไดเสนอขอยกฐานะเปนนิตบิ ุคคล ๔ สํานัก คือ กรมวิชาการเดิม
มัธยมศึกษา ประถมศึกษา และการศึกษาเพื่อคนพิการ และ
หัวหนาเปนระดับ ๑๐ ไดสงเขาคณะกรรมการกลั่นกรองไปแลว
การเลือกตั้งผูแทนใน ก.ค.ศ. ที่คาํ สั่งจะเปลี่ยนชุดใหม
เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิในที่ประชุมในสภาการศึกษา พูดวาการ
ปฏิรูปลมเหลวและมีจุดออน เพราะใชระบบเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ใน
เขตพื้นที่ แทนที่จะเปนการสรรหา คือเปดใหคนดีเขามาสมัคร
และเอาคนเกง คนดีเปนที่ยอมรับของประเทศมาเปนคนเลือกจาก
คนที่สมัครเขามา มอบ อ.ก.ค.ศ. หาสาเหตุ
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง การบําเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร (สอ.)
นายเบญจรงค ศรีเนตร หน.กลุมบริหารงานกลาง
- ที่ประชุมรับทราบและ รอง ปศธ.
รายงานตอทีป่ ระชุมวา ตามที่ ศธ. ไดแจงความประสงคไปที่สํานัก (นายบุญรัตน วงศใหญ) เชิญชวน
พระราชวัง ขอเปนเจาภาพพิธีบาํ เพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จ
ผูบริหาร ทุกทานรวมพิธีดงั กลาวโดยพรอม
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
เพรียงกัน
นครินทร ทางสํานักพระราชวัง แจงวาไดกําหนดให ศธ. รวมกับ
กระทรวงคมนาคม ในวันพุธที่ ๖ ส.ค. ๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
มีผูเขารวมพิธีประมาณ ๔๐ ทาน ไดเตรียมการ ดังนี้
- จัดเตรียมเงินบําเพ็ญกุศล จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- จัดพวงมาลาในนาม ศธ. จํานวน ๑ พวง
- จัดรถรับ-สง ขาราชการ จํานวน ๕ คัน

-๕-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)

การดําเนินการ / การมอบหมาย

กําหนดการเดินทางจาก ศธ. เวลา ๐๙.๐๐ น.โดย รมว.ศธ.
ถวายพวงมาลา,จุดธูปเทียน,ถวายภัตตาหาร, ถวายจตุปจจัยไทย
ธรรม,กรวดน้ํา,เสร็จพิธี การแตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว
ไวทุกข
๒.๒ เรื่อง การชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.)
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. รายงานที่ประชุมวา
ศธ. มีวาระที่ตอ งนํางบประมาณเขาชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการ
ในวันที่ ๗-๘ ส.ค. ๕๑ ในการชี้แจงจะเริ่มตนจากการนําเสนอ
ภาพรวมของ ศธ. และเชิญผูบริหารทุกองคกรหลักเขารวมประชุม
ชี้แจงรวมกันในภาพรวม จากนั้นจะไลตามองคกร สนย. เตรียม
นําเสนอ ๕ หัวขอ คือ ๑)วิสัยทัศน ๒)โครงสราง ศธ. และ
งบประมาณ ๓)ผลการดําเนินงานที่ผานมา ๔)ปญหาอุปสรรค
แนวทางแกไข ๕)แผนการดําเนินงาน ในป ๕๒ จําแนกตาม
จุดเนนที่สาํ คัญและผลที่คาดวาจะไดรับ
วิสัยทัศน ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป ปรากฏอยูในเอกสาร
งบประมาณ
โครงสราง ศธ. ไดนาํ เอาตัวงบประมาณใสไปใหเห็นภาพดวยวา
ทั้ง ศธ. มีงบประมาณรายจายป ๕๒ ทั้งสิ้นเทาไหรในแตละ
องคกรหลัก มีงบประมาณจํานวนเทาไหร คิดเปนสัดสวน
เทาไหร ในภาพรวมของ ศธ. รวมทั้งองคกรในกํากับ และองคกร
มหาชนรวมกันอีก ๖ องคกรดวย
ผลการดําเนินงานสําคัญในปนี้ผานมาจนถึงปจจุบัน
๑. การใหบริการ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวาง
ทั่วถึง
- การใหบริการ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ใน
ระบบทุกระดับ นอกระบบทุกระดับและตามอัธยาศัย
- อุดหนุนปจจัยพืน้ ฐาน นักเรียนยากจน ดอยโอกาส
- การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนขั้นพืน้ ฐาน

- มอบ สนย. ตามที่มีหนังสือแจง

-๖-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- คุณธรรม จริยธรรม และวินัยในสถานศึกษา
- การใหบริการทางการแพทย และรักษาพยาบาลและ
สุขภาพอนามัย
๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- การเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การวิจัยถายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ
- การวิจัยอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา
ไดสอดคลองกับความตองการ
- พัฒนากระบวนการคิด สงเสริมการอาน ใหความสําคัญ
กับคณิต วิทย และสิ่งแวดลอม
๓. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การศึกษา
- การนําเทคโนโลยีมาใชในการแกปญหาครู
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก
- สรางความเขมแข็งแกเขตพื้นทีแ่ ละสถานศึกษา
- การมีสวนรวมของประชาชน เอกชน ทองถิ่น
- พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. การบริการและขยายโอกาสทางการศึกษา
- มีเยาวชนที่ตกหลนและออกกลางคัน
- เด็กยากจนและดอยโอกาสยังขาดโอกาสและปจจัย
สนับสนุน
๒. การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
- ขาดแคลนครูผูสอนตามเกณฑ ครูสาขาเฉพาะ
- ผลการประเมินคุณภาพพบวายังมีปญหาในวิชาหลัก
- ปญหามาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
๓. ผลกระทบดานการศึกษาจากเหตุการณกอความไมสงบ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

การดําเนินการ / การมอบหมาย

-๗-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
แนวทางการแกไข
๑. การจัดใหบริการการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา
- ขยายโอกาสใหทั่วถึงโดยจัดทํา School Mapping
- ใหทุนเด็กยากจนดอยโอกาส
๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
- ใหเอกชน ทองถิ่น มีสวนรวม
- นําผลประเมินมาแกไขปญหา นํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ชวยสอน สรางเครือขายดูแลนักเรียน
- ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเอกชน
ทองถิ่น มีสวนรวมชวยเหลือ
๓. พัฒนาโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนการดําเนินงานป ๒๕๕๒ เปนตามแผนจัดสรร
งบประมาณของ ศธ. น้าํ หนักอยูที่แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา สุขภาพประชาชน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวัตกรรม แกไขความไมสงบภาคใต ประสิทธิภาพการซอมสราง
อุปกรณ ประกอบอาชีพชุมชน พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
จุดเนนที่สําคัญ
๑. จัดมาตรฐานการศึกษาและสิทธิเทาเทียมกันทางการศึกษา
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๔ ป ขยายสูเด็กดอยโอกาส
ยากจน
- การอํานวยความสะดวก สื่อ การใหบริการเด็กพิการ
- ขยายโอกาสทางการศึกษาในพืน้ ทีพ่ ิเศษ เพิ่มโอกาสเด็ก
ตกหลน
- สนับสนุนการใหทุนการศึกษาและกองทุนเด็กสภาวะ
ยากลําบาก กองทุนพัฒนาเด็กพิการ กองทุนเงินกูยืม
๒. เรงจัดระบบการศึกษาทีต่ องใชเทคโนโลยีเปนเครื่องชวย
สอน การเรียนรู ยกระดับคุณภาพ
- E-leaning
- ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

การดําเนินการ / การมอบหมาย

-๘-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม กระบวนการเรียนรู การวัดผลดาน
วิทย คณิตย เทคโนโลยี
- การพัฒนาวิทย คณิตย เทคโนโลยี
- การวิจัยตนแบบการจัดการเรียนรูสําหรับผูที่มีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓. สนับสนุนกิจการลูกเสือ เนตรนารี และกิจการนักเรียน
และเสริมสรางความเขมแข็งดานศีลธรรมในสถานศึกษา
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- พัฒนาเด็กดีสูสังคม
- ดําเนินการคุณธรรม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใน
สถานศึกษา
๔. พัฒนาครูอาจารย/คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
- ใหความสําคัญการพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
- เงินวิทยฐานะ
๕. เรงรัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภทและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
- ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
เขมแข็งของสถานศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชาสําคัญ
- โรงเรียนจิ๋วแตแจว
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
- พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทย
- ผลกระทบจากโลกรอน
- โรงเรียนปลอดภัย
- ความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
- โรงเรียนดีใกลบา น
๖. ผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งระดับกลาง ระดับสูง ดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย พยาบาล และสาขาขาดแคลน
- ผลิตบัณฑิตดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร
- รวมมือกับสถาบันที่จะรวมกันพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา

การดําเนินการ / การมอบหมาย

-๙-

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
การดําเนินการ / การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรนํารองอาชีวศึกษา
- มหาวิทยาลัยวิจัยในระดับนานาชาติอุดมศึกษา
๗. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหเขาถึงการศึกษาและการเรียนรู
- ๑ อําเภอ ๑ ทุน
- สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
๘. พัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต
๙. สงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียนนักศึกษาให
มีรายไดระหวางเรียน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ประชาชนไดรับประโยชนการเรียนรูตลอดชีวิต
๒. การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสูง
๓. คนไทยมีอาชีพในการดํารงชีวิตและมีความเขมแข็งที่จะ
ตอสูแขงขันกับประเทศตาง ๆ
ปศธ. มอบ สนย. เตรียมคําถาม – คําตอบ ประเด็นที่เปน - มอบ สนย. ดําเนินการ
คําตอบตองยอแบบสัน้ ๆ เชน ปญหาเด็กไทยอานไมออก ขาดครู
ปลอยเกรดเพื่อหวังผลแอดมิสชั่น จบบัณฑิตแลวไมมีงานทํา
อาชีวะลดลงไมเปนที่นิยม การบานของ สป. นาจะเปนของ สช.
ปญหาโรงเรียน สิทธิประโยชน การโอนทรัพยสินประกันสังคม
๑ อําเภอ ๑ ทุน e-leaning เตรียมการจะทําอะไร คุมคา
หรือไม ปญหาภาคใตที่ยังไมสงบ สารวัตรนักเรียนหายไปไหน
ลูกเสือซบเซา กศน.ไมครอบคลุมเก็บตกไมครบ การพัฒนาเขาสู
วิทยฐานะของ ก.ค.ศ. เปนตน
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. รายงาน ในสวนของ สป.
ที่เตรียมมาเพื่อขอใหทานประธานชวยดูเพื่อจะไดปรับขอมูลใน
สวนที่ยังไมสมบูรณ ในสวนของ สป. ทีก่ ําหนดคือรายนามของผูที่
รวมเขาชี้แจง วิสัยทัศน ของ สป. พันธกิจ สป. โครงสรางของ
สป. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ของ สป.
ไดรับงบเพิ่มขึ้น ๒,๘๒๔.๑๔๒ ลานบาท งบที่ไดรบั เพิม่ จะมีเรื่อง
หลัก ๆ ดังนี้
- อุดหนุน กศ.ขั้นพืน้ ฐาน
- การพัฒนาคุณภาพ e-leaning

- ๑๐ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- สงเสริมการมีรายได
- ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบาก
- อุดหนุนสงเสริมการศึกษานักเรียนกลุมพิเศษ ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ ๑ จะมีเปาหมายของ ศธ. เปาหมาย
ของหนวยงาน
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต ๑๓๑.๘๕ ลานบาท เปนเรื่องยุทธศาสตรการ
แกไขปญหาความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ ๒ มีโครงการดังนี้
- นโยบายและแผนดานการศึกษา ๙๕๐.๑๗ ลานบาท
- หนวยงานในสังกัด ศธ. ไดรับบริการเทคโนโลยี ๔๖๙.๗๑
ลานบาท
- ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๑๙๖.๓๐ ลานบาท
- ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ ๕,๓๓๗.๓๗ ลานบาท
- ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ๗๘๘.๑๗ ลานบาท
- มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ๒๔๗.๐๒ ลานบาท
- นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรบั การอุดหนุน ๑๗,๐๖๒.๔๑
ลานบาท
- โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ๘.๓๓ ลานบาท
- โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ๑,๒๓๒.๒๙ ลานบาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบ
สารสนเทศ (e-learning) ๓๗๐.๐๖ ลานบาท
ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ ๘
- โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ ๒) ๑๓ ลานบาท
รวมยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ๓ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
๓ เปาหมายของกระทรวงฯ ๓ เปาหมายของหนวยงานของ
สํานักงานปลัดฯ รวม ๗ ผลผลิต ๕ โครงการ รวมเปนเงิน
๒๖,๘๐๖.๖๘ ลานบาท

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๑ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๑
ผลผลิตที่ ๑ นโยบายและแผนดานการศึกษา
- เรื่องของการจัดทําแผนยุทธศาสตรของกระทรวงและของ
สํานักงานปลัดฯ
- รายไดระหวางเรียน
- ความรวมมือกับตางประเทศ
- การพัฒนา PMQA
- การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงไดรับการบริการ
เทคโนโลยี
- แผนแมบท
- การพัฒนาเครื่อขาย Internet
- การใหขอมูลสารสนเทศ
- สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ผลผลิตที่ ๓ สนับสนุนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
- ปรับปรุงคายลูกเสือทุกภูมิภาค
- ฝกอบรมลูกเสือฯ ๑๐๐,๐๐๐ คน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ๗๓,๒๐๐ คน
ผลผลิตที่ ๔ การใหบริการการศึกษานอกระบบ
- การศึกษานอกระบบ ๑,๘๖๘,๐๘๔ คน
- ปรับปรุงหลักสูตรการจัดกิจกรรมทุกระดับ
- พัฒนาครูฯ ใหรู
ผลผลิตที่ ๕ การใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
- ใหบริการวิทยุ – โทรทัศน ๑,๓๔๙,๕๙๓ คน
- กิจกรรม – นิทรรศการวิทยาศาสตร ๑,๔๓๘,๐๘๐ คน
- หองสมุด ๓,๘๖๔,๕๐๐ คน

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๒ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ผลผลิตที่ ๖ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูฯ
- พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูฯ
- วินัยของขาราชการครูฯ
- ใหคําปรึกษา ติดตามผลการบริหารงานบุคคล
ผลผลิตที่ ๗ นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับอุดหนุน
- ดานวิชาการ ประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร
- เพิ่มเงินอุดหนุน
- กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน
- กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
- เด็กจน เรียนดี ประพฤติดไี ดรบั ทุนปริญญาตรี
ตางประเทศ ๑,๗๙๕ คน
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
- ประชาสัมพันธคา นิยมรักการอาน
- เตรียมจัดมหกรรม “รักการอาน”
- ประเมินผล
โครงการพัฒนากฎหมาย
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ปญหาและอุปสรรค
- คายลูกเสือสวนใหญไมพรอมในการจัดกิจกรรม
- เด็กยากจนขอทุนจํานวนมาก ไมมที ุนแจก
- การบังคับใชกฎหมายมีปญหา ๑๑ มาตรา
แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
จุดเนนที่สําคัญ
- จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒,๐๑๔,๕๙๐ คน การศึกษานอก
โรงเรียน ๙๕๙,๖๒๐ คน
- จัดการศึกษานอกระบบ ๑,๒๔๙,๘๕๐ คน
- จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๘,๖๐๐,๐๐๐ คน
- หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ๑,๘๓๖ คน
- ทุนทายาท ผลกระทบจากความไมสงบ ๓,๐๒๑ คน
- สรางและพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจการนักเรียนเพื่อสรางคุณธรรม จริยธรรม

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๓ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
- พัฒนาครู
- สงเสริมการอาน
- พัฒนากฎหมาย
- พัฒนา e-learning
- รายไดระหวางเรียนของ ศธ. ๙,๒๖๕ คน
- ทุนสภาวะยากลําบาก ๑๐,๔๔๓ คน
- นักเรียนกลุมพิเศษ ๒,๖๐๘ คน
- สรางความเขมแข็งงานระบบบริหารขาราชการครูโดยสราง
กฎหลักเกณฑ
- จัดการเลือกตั้ง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- การศึกษา การพัฒนาคม เกง ดี มีสุข
- สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาการศึกษาผานระบบ
สารสนเทศ (e-learning) สามารถใชระบบงานได เติบโตอยาง
มีประสิทธิภาพ
- จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนเพื่อใหเปนทางเลือกแขงขัน
กับโรงเรียนของรัฐ
- สนับสนุนใหคนไทยมีการศึกษาตลอดชีวิต ดวยระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- ผูที่อยูนอกระบบสามารถเลือกเรียนแบบยืดหยุน อีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับการศึกษา
- หวังวาการศึกษาในภาคใตมีคุณภาพ ความปลอดภัยใน
ทรัพยสิน
รอง ปศธ.(นายบุญรัตน วงศใหญ) ให สนย. เตรียมขอมูล
และบุคลากรจากองคกรหลักติดตามไปดวย
ปศธ. ขอใหเตรียมประเด็นคําถามโดยรวม เชน บัณฑิต
ตกงาน O-NET A-NET ADMISSION ปลอยเกรด หองเรียนหนู
ครูไมพอ ขายเซ็กสแลกเกรด ถาจับหัวขอที่เปนขาวจะทําใหชัดเจน
ขึ้น การตอบมี ๒ วิธี คือ ตอบแบบสั้น และใชลูกโยน ถาเรื่องใด
เกี่ยวของกับหนวยงานใดก็ใหหนวยงานนัน้ ตอบ แตก็พยายาม
ตอบใหครบทุกเรื่อง ขอใหหนวยงานที่จะสงขอมูลขอยอใหสั้น
ที่สุด

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๔ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
นายอนันต ระงับทุกข ผอ.สนย. ในสวนของการชี้แจง
งบประมาณ จะมีกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ อีก ๓ คณะ วันที่
๓๑ เรื่องงบลงทุน ครุภัณฑสิ่งกอสราง และเรื่องของการฝกอบรม
สัมมนา ประชาสัมพันธ ตองประสานกับแตละหนวยที่จะขอขอมูล
และไปรวมกันชี้แจง ปศธ. ขอให รอง ปศธ.(นายบุญรัตน
วงศใหญ) ไปรวมดวย
๒.๓ เรื่อง รายงานความกาวหนาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ในการแกปญหาการใช พ.ร.บ.โรงเรียน
เอกชน ๒๕๕๐ (สช.)
นายบัณฑิตย ศรีพทุ ธางกูร เลขาธิการ สช. รายงาน
หลังจาก พรบ.การศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดประกาศใชแลว
ตั้งแตวนั ที่ ๑๒ ม.ค.๕๑ พบปญหาที่สําคัญ ดังนี้
๑. การจัดทําตราสารตามมาตรา ๑๕๙ จากการที่ได
ดําเนินงานมาระยะหนึ่งโรงเรียนในระบบหรือนอกระบบ ใหถือวา
ผูรับอนุญาตเปนผูแทนนิตบิ ุคคล ผูรับอนุญาตตองดําเนินการ
จัดทําตราสารของโรงเรียนใหเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งสวนใหญไม
สามารถทําทัน สช. แกปญหาโดยการสงบุคลากรไปประชุมสัมมนา
กับผูรับอนุญาตโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ จํานวน ๕ ครัง้ ในแต
ละภูมิภาค และจัดประชุมผูอํานวยการเขตพื้นที่ รองผูวาราชการ
จังหวัดที่รับผิดชอบโรงเรียนเอกชน และหัวหนากลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน ทั่วประเทศ นอกจากนีย้ ังลง web ของ สช.
โดยถามเอง ตอบเอง ใน web ซึ่งก็สามารถแกไขปญหาไดระดับ
หนึ่ง บางกรณีอาจตองตั้งศูนยเพื่อใหคําปรึกษาโดยเฉพาะ ปญหา
การโอนทีด่ ิน สช.ไดทําหนังสือถึงกรมที่ดินและซักซอมความเขาใจ
อีกสวนหนึ่งของตราสารคือ ตาม พรบ. เอกชนตองใหมี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน บางแหงบอกวามากไป เบื้องตน
ไดทาํ การชี้แจงทําความเขาใจ อนาคตคงจะตองแกไขกฎหมาย
ระยะยาว นอกจากนีไ้ ดแกปญ
 หาโดยยื่นคํารองขอขยายเวลาตราสาร

การดําเนินการ / การมอบหมาย

- ๑๔ -

ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๒. ผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวย
การประกันสังคม ทานปลัดใหคําแนะนําวา จะทําอยางไรใหเขา
ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายเอกชน ไดสงใหกฤษฎีกาตีความ
ดําเนินงานเรื่องความหมายของบุคลากรทางการศึกษากับการ
ชวยเหลือครู บุคลากรทางการศึกษาที่เดือดรอนเรื่องประกันสังคม
สช. ชี้แจงแลวมี ๓ ขั้นตอน จะแกไขอยางไรเบื้องตน ทําความตอง
ลงกับกระทรวงแรงงาน แกกฎหมาย ขณะเดียวกันคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ก็อยากใหแกไขกฎหมายโดยเรงดวน ปญหาตางๆ
ทานปลัดไดกรุณาในเบื้องตนวาจะแกไขทัง้ หมด ๑๑ มาตรา โดย
มี รอง ปศธ. เปนประธาน และมีคณะทํางาน มีสวนรวมจาก สช.
เจาของโรงเรียนเอกชน นายกสมาคมตาง ๆ ปศธ. ขอ ใหยืนยัน
ในการแกไขกฎหมาย ๑๑ มาตราเทานัน้
๓. การปรับโครงสรางสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องโครงสรางของ ศธ. ปศธ. มอบ
กพร. ชี้แจงเรื่อง ความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป เรื่อง
นโยบาย ความเคลื่อนไหวของสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด
๔. ปญหาเรื่องเงินอุดหนุน เนื่องจากปงบประมาณนี้
อุดหนุนรายหัวไมเพียงพอในการจายใหโรงเรียนเอกชน
- อุดหนุนรายหัวนักเรียน รอขอมูลจากเขตพื้นที่ ๖ จังหวัด
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปศธ. แจง สช. และทุกสํานัก งบประมาณป ๒๕๕๒ จะเริ่ม
ปฏิบัติการตั้งแต ๑ ตุลาคม ถาสํานักตาง ๆ จะทยอยนําโครงการ/
แผนงาน มานําเสนอในชวง กันยายน ใหรูวาทิศทางขางหนาจะทํา
อะไร จะชวยใหการดําเนินงานไดชดั เจน โดยเฉพาะทานรองฯ ที่
ดูแลกํากับจะไดเขาไปดูวา แผนตั้งไวจะเปนไปตามแผนหรือไม
สวน สช. กับ กศน. ใหเปน Partnership กับทาง สคบศ. ทีไ่ ด
ปรับยุทธศาสตรที่จะขยายกลุมเปาหมาย นาจะทําตอเพือ่ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานนาจะตองเรงเรื่อง e – learning
นายศุภกร วงศปราชญ ผอ.สกก. รายงานเรื่อง
e-learning วาไดหารือกับบริษัทเรียบรอยแลว เตรียมทํา
ตัวอยาง ซึ่งจะดําเนินการเร็ว ๆ นี้ ทั้ง ๓ กลุม ลูกเสือ ยุวกาชาด
กิจการนักเรียน
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ที่

หัวขอ / เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ปศธ. ไดแนะนําวิธีทําโดยทําแบบ Hot IT ใสเซิฟเวอรเปน
กลองแลวในนัน้ มีหลาย ๆ วิชาบรรจุไวเปนกลองไปติดไวที่
ฮารดแวรของเซิฟเวอรที่เปนแมขาย และแนะนําการนําเสนอดวย
powerpoint ขนาดตัวหนังสือตองขนาดเล็กสุด ๓๖ เพราะจะ
มองไมเห็น การใสรูปเปน Animation จะทําใหสนใจยิ่งขึ้น
เทคนิคในการที่จะไดประชุมบอรดที่รัฐมนตรีเปนประธาน เชน
บอรดลูกเสือ สช. กศน. ก.ค.ศ. ใหทําหนังสือเชิญขึ้นไปโดยระบุ
วาขอใหทานกําหนดวัน เวลา หรือโปรดมอบรองประธานเพื่อจะได
ประชุมเปนประจํา อยางนอยทุก ๑ เดือน เนื่องจากมีเรื่องเรงดวน
ถาทานไมสามารถประชุมได ทานก็จะมอบผูแทน หรือก็เขาประชุม
ตอนตนแลวใหรองประธานดําเนินการตอ จะตองบริหารจัดการ
เวลา ขอเสนอแนะการทํางานในรูปคณะกรรมการ เลขานุการ ตอง
จัดใหมีการประชุมและพยายามขับเคลื่อนและนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ การประสานงานจะทําใหงานขับเคลื่อนไปดวยดี และสิ่งที่
สําคัญประชุมแลวตองรายงาน ประชาสัมพันธใหคนอื่นรับทราบ

๓. เรื่องอื่น ๆ
ทปษ.(นายประดิษฐ ระสิตานนท) เสนอที่ประชุม เกี่ยวกับ
สช. ๒ ประเด็น คือชวงเดือนกันยายน เงินอุดหนุนไมเพียงพอมี
วิธีการแกไขอยางไร และปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตไม
สามารถควบคุมฮุสตาสผูสอนศาสนาอิสลามได และ สช.ไมไดตั้ง
งบประมาณในสวนนีไ้ ว จะทําอยางไร
นายบุญรัตน วงศใหญ รอง ปศธ. ชวงเดือนกันยายน
งบประมาณไมพอ เนื่องจากเวลาของบประมาณแตละปนั้นเราใช
งบประมาณ ๑๐ มิถุนายน ไปของบประมาณกับสํานักงบประมาณ
และสภา พอขอเสร็จเรียบรอยแลวปการศึกษาใหมเด็กเพิ่มทําให
งบไมพอถึงเดือนกันยายน ใหขอไปกอน ปกติมีปญ
 หาถึงจะขอ
ปศธ. ไดจัดสรรเงินสวนหนึ่งใหเขตพื้นที่บางเขตที่ยังขาด
ตั้งแตเดือนสิงหาคม ไดทาํ การสงไปใหแลว สวนเรื่องฮุสตาส
ขอเวลาหารือกับคณะทํางานกอนวาจะหางบจากสวนใด
ปศธ. ขอเชิญผูตรวจราชการทุกทานเขารวมประชุมทุกวัน
อังคาร เพื่อจะไดทราบความเคลื่อนไหว จะไดแกปญ
 หาได
ทันทวงที และหากมีเหตุการณเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ขอใหมี
การติดตามและรายงานใหทราบดวย
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เลิกประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางจํานงค แจมเจริญ
นางรัชนี หวังหมัด
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูจดรายงานการประชุม

