รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
๔. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๕. นายสุนนั ท เทพศรี
๖. นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
๗. นายสุชาติ หนูพรหม
๘. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๙. นายอนันต ระงับทุกข
๑๐. นายมานิตย สุฤทธิกุล
๑๑. นายชัยยศ อิม่ สุวรรณ
๑๒. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๓. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๔. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๕. นายศุภกร วงศปราชญ
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายไพศาล วิศาลาภรณ
นายสันทัด สินธุพันธประทุม
นายสกนธ ชุมทัพ
นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
นายศัจธร วัฒนะมงคล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอาํ นวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
/๒๑. นางสาวลิลดา...

-๒๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นายบุญจันทร บัวหุง
นางสาวมนณภา เอี่ยมอุไร
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นายพงศธร พนมสิงห
นางสาวผุสดี เขตสมุทร
นางจรรยา ชวนานนท
นายเบญจรงค ศรีเนตร

แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
กอนการประชุมไดมีพธิ ีรับมอบผลิตภัณฑ “ไฮเตอร” จาก บริษทั คาโอ คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย)
จํากัด โดย นายสุธี อัศวธรรมกิตติ ผูจดั การตราสินคา ธุรกิจสินคาอุปโภคฯ เปนผูแทนมอบผลิตภัณฑดังกลาว
เพื่อนําไปแจกจายใหสถานในสังกัด สพฐ. และ สช. สําหรับทําความสะอาดและฆาเชือ้ โรคบริเวณพืน้ ผิวตาง ๆ เพือ่
ปองกันการแพรกระจายของไขหวัดสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ตอไป
หลังจากนั้น ประธาน ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ “”
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันอังคารที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
 ปศธ. ขอแกไขขอความ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๘ จาก “HiPPS ไมใชระบบ Fast Tract” แกไขเปน
“HiPPS ไมใชระบบ Fast Track”
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว
สืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือขอราชการผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่
แลว เปนการติดตามผลการดําเนินงานจากมติที่ประชุม
๓.๑ เรื่อง การรายงานผลความกาวหนา/ ผลการดําเนินงานของแตละสํานัก (สน. / สคบศ. และ สกพ.)
๑. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของ สํานักนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
¾ ผชช. ดานกฎหมาย (นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์) รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ ของ สํานักนิติการ
/โครงการ...

-๓โครงการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก
๑. การจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ สป. เรื่องนี้ สน.ไดขอความอนุเคราะหองคกรหลักชวยรวบรวม
ขอมูลแลวแจงไปทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว
๒. การดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ สป.
๓. การจัดทําฐานขอมูลทางกฎหมาย
๔. การพัฒนาเครือขายคุณธรรมเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕. การดําเนินการเสริมสรางวินัยแกผูปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเงินที่ปฏิบตั ิงานในสวนภูมิภาคโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
๖. การดําเนินการเสริมสรางความรูการดําเนินการทางวินัยแกผูปฏิบัติหนาที่กรรมการสอบสวน เรื่องที่ ๔– ๖
เปนการดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายกฎหมาย ซึ่งจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ เรื่องการเงิน บัญชี พัสดุ
ระเบียบหนาทีผ่ ูปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเงินในสถานศึกษา และผูปฏิบัติหนาที่กรรมการสอบสวน
๗. การเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยและระงับขอขัดแยงดวยสันติวิธี เนื่องจากปจจุบัน
สังคมมีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้นมากบาง นอยบาง และเกิดกับทุกภาคสวน เพื่อเปนการแกปญหาเบือ้ งตน
กอนถึงกระบวนการของกฎหมาย
๘. การจัดทําคูมืออธิบายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูในขั้น
การศึกษาวิเคราะห และยกราง ทั้งนี้มีการเรงรัดใหเร็วขึ้นเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณไดทัน
¾ สน. (นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์) รายงาน กิจกรรมการพัฒนาเครือขายคุณธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย
การปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัด
การศึกษาใหกบั เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อใหความรูดานกฎหมายที่เนนคุณธรรม จริยธรรมใหแกผบู ริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของกับการศึกษา
๓. เพื่อใหมีการจัดตั้งและขยายศูนยเครือขายยอยเพิ่มขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับศูนยเครือขายเดิมและเพื่อให
ประชาชน หนวยงานของรัฐอื่น ๆ รวมเชื่อมโยงสรางเครือขายดานกฎหมายกับกระทรวงศึกษาธิการ
ความเปนมาและกิจกรรมของศูนยเครือขายคุณธรรมเกี่ยวกับกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ปจจุบันมีศูนยเครือขาย จํานวน ๕ แหง ประกอบดวย
๑. ศูนยเครือขายจังหวัดสมุทรสาคร
๒. ศูนยเครือขายจังหวัดนครราชสีมา
๓. ศูนยเครือขายจังหวัดสุโขทัย
๔. ศูนยเครือขายจังหวัดจันทบุรี
๕. ศูนยเครือขายจังหวัดเชียงใหม
/- การดําเนินงาน...

-๔- การดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ สป. เปนระเบียบของกระทรวง เชนเรื่องการรับเงิน
บริจาค ไดนําเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการรับฟง
ความคิดเห็น จัดที่โรงเรียนโยธินบูรณะ แลวนํามาปรับปรุง เพื่อเสนอทานรัฐมนตรีลงนาม
- การจัดทําฐานขอมูลทางกฎหมาย เปนขอมูลที่มีประโยชนกับประชาชนทั่วไปและกระทรวง ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับองคกรหลัก ผานการทํา TOR และปรับเปลีย่ นงบประมาณเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวาง สอ. จัดจาง
เมื่อเสร็จแลวจะสามารถเรียกดูรายละเอียดของกฎหมายการศึกษาไดทีละฉบับ ในเบื้องตนมีเพียงบางฉบับเทานั้น
โดยเนนใหมีการสืบคนใหงายที่สุด
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอใหชี้แจงเรื่องความกาวหนาการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายของกระทรวง
¾ สน. (นายปญญา ประเสริฐศรี) รายงานการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายขององคกรหลัก มี ๒ สวน
- การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายของกระทรวง ใหสอดคลองกับที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับชาติ
กําหนดแนวทางให ตามที่สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนเจาภาพหลัก ในสวนของ สป. พบวาการแกไข
กฎหมายรองและกฎหมายหลักนั้นไดดําเนินการแลว เชน รางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสวนราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ อีกเรื่องหนึ่งคือ รางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับจายเงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค ซึ่งทางสถานศึกษาเรียกรองมาก เพราะจะนําไปลดหยอนภาษีไดสองเทา ทาง สน. จะจัดทําระเบียบ
เปนเกณฑกลางใหสถานศึกษาปฏิบัตไิ ดถกู ตอง
- สวนที่ ๒ คือ เรื่องของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มี ๒ เรื่อง
ก. ทํารางประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใหสอดคลองกับกฎหมายใหม
เชน การกําหนดประเภท ลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ
ข. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เปน
เงินคาหนังสือ อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ทั้ง ๒ เรื่องนี้ ทําเสร็จเรียบรอยแลวทานรัฐมนตรีลงนามแลว สวนของ กศน. เปนกฎหมายรองไมได
นํามาไวในสวนการพัฒนากฎหมาย เพราะจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา สวนที่ดําเนินการ
โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คือ พระราชบัญญัติสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตัวกฎหมาย
กําหนดใหมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งคางมาหลายรัฐบาลแลว สวนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จัดทํากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑประเมินความพรอมการจัดการศึกษาขององคการปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา สวนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปที่แลวไดเสนอรางกฎหมายไปหลายฉบับเกือบจะครบถวนแลว ปนจี้ ึงไมไดนาํ เสนอ
แตก็ตองพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล/ฐานขอมูล แลวรายงานใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของ สคบศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
¾ ผอ.สคบศ. (นายคงศักดิ์ เจริญรักษ) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของ สคบศ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน ๒ สวน ไดแก
/สวนที่ ๑ ...

-๕สวนที่ ๑ ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สวนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ไดรับงบประมาณ ๑๕๓,๗๒๘,๕๐๐ บาท ใชไป ๑๐๘,๗๒๙,๕๘๘.๕๐ บาท คิดเปนใชไปทั้งสิ้น
๗๐.๗๙ % คงเหลือ ๔๔,๙๙๘,๙๑๑.๕๐ บาท
หมายเหตุ งบเงินอุดหนุนการพัฒนาครูฯ ไดรับทั้งสิ้น
๙๙,๐๓๕,๐๐๐ บาท
- ตัดโอนใหหนวยงาน สอ. และ สช. จํานวน
๘,๒๔๔,๐๐๐ บาท
- ขอเปลี่ยนแปลงเปนงบลงทุนสําหรับ e - training ๑๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
¾ สคบศ. (นายประณีต ศรีศักดิด์ า) รายงานผลการดําเนินงานแตละโครงการ พอสรุป ไดดังนี้
๑. โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตรการบริหารโครงการและการสรางภาวะผูนํา
โดยใชการ Coaching” เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพฐ.
ผลการดําเนินงาน : รุนที่ ๑ ดําเนินการฝกอบรมผูบริหารและครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๓๒ คน
งานที่ตองดําเนินการตอ
- ดําเนินการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา และครู รุน ที่ ๒
- ติดตามประเมินผูผานการฝกอบรม
๒. โครงการสรางความรวมมือ และพัฒนาบุคลากรเครือขายเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดําเนินงาน : มีเครือขายในการประเมินจํานวน ๑๒ แหง (สํานักบริหารยุทธศาสตร)
- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรหนวยงานเครือขาย จํานวน ๒๐๐ คน
งานที่ตองดําเนินการตอ
- ดําเนินการสงเสริม และพัฒนาเครือขายแกนนําใหเปนตนแบบ จํานวน ๔๘ แหง
- ติดตามผลการดําเนินงาน
๓. โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาครูมืออาชีพ
ผลการดําเนินงาน : - ไดหลักสูตรและนวัตกรรมการสงเสริมการเรียนรู
- พัฒนาครูดานการใชนวัตกรรม “โครงงาน” และ “การจัดการเรียนรูอยางครูมืออาชีพ”
งานที่ตองดําเนินการตอ
- ติดตามประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรและนวัตกรรมฯ
- จัดทํารายงานการติดตามผล
- เผยแพรหลักสูตรและนวัตกรรมฯ
๔. โครงการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง
ผลการดําเนินงาน : - ดําเนินการฝกอบรมจํานวน ๔ รุน จํานวน ๕๒๙ คน
งานที่ตองดําเนินการตอ
- ดําเนินการฝกอบรม จํานวน ๒ รุน ๓๐๐ คน
- รายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาใหผูบริหารทราบ
/๕. โครงการ...

-๖๕. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดสมรรถนะเปนฐาน
ผลการดําเนินงาน : - ไดแบบประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับบูรณาการ)
- ทดลองใชและเผยแพรแบบประเมินสมรรถนะใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานที่ตองดําเนินการตอ
- ทดลองใชหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูฯ
- ปรับปรุง และจัดทําหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูฯ จํานวน ๕ รายวิชา
๖. โครงการพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
อยูระหวางการดําเนินการ
- ศึกษาสภาพการพัฒนาครู ขององคกรหลักในศธ. และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจนปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข
- ศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาครูอัตราจางในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาครูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานที่ตองดําเนินการตอ
- เก็บรวบรวม ทําการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และจัดทําเปนนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
- จัดทํารายงานเสนอผูบ ริหาร
๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- สคบศ. จัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ PMQA
- สคบศ. มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
งานที่ตองดําเนินการตอ
- จัดประชุมวางแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑ PMQA ป ๒๕๕๓
- จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน
สวนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
๑. การพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักสูตร LEARNTECH ICeXCELS
- อยูระหวางการฝกอบรมทาง Online เปนเวลา ๑ เดือน โดยมีผบู ริหารสถานศึกษา และขาราชการ สคบศ.
จํานวน ๓๐ คน เขารับการ ฝกอบรม
งานที่ตองดําเนินการตอ
- ประชุมสัมมนา ประเมินผล และติดตามผลการฝกอบรม
- คัดเลือกผูที่ผานการอบรม เขาศึกษาวิธีการบริหารจัดการฝกอบรมที่ อินโนเทค
- สรางและพัฒนาคูมือฝกอบรม
- จัดทําคูมือการฝกอบรมและรายงานผล
๒. โครงการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
โดยใชระบบ e – training
/ผลการดําเนินงาน...

-๗ผลการดําเนินงาน : - ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาในระบบ e-training และเขาสอบจํานวน
๒๕,๓๑๕ คน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาผานการสอบและแกไขผลงานสง จํานวน ๒๑,๑๐๓ คน
- อยูระหวางการพัฒนาในระบบ e-training อีกจํานวน ๔,๒๑๒ คน และจะสอบ ในวันที่ ๔ - ๕ ก.ค.๒๕๕๒
งานที่ตองดําเนินการตอ
- จัดพิมพคูมอื การอบรม
- ติดตามประเมินผูเขารับการพัฒนาในดานเจตคติ และความพึงพอใจ ในการใชระบบ e-training
- รายงานสรุปผลการพัฒนาโดยใชบทเรียน Online
๓. โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปนการดําเนินงานภาครัฐ ภาคเอกชนภายนอก
ผลการดําเนินงาน : ๑. ฝกอบรมหลักสูตรการคิดวิเคราะห ๔ รุน ผูบ ริหาร, หน.กลุมงาน, ระดับปฏิบัติการ จํานวน
๑๐๐ คน (บ. เอซีไอคอนซัลแท็นซ็ จก)
๒. ฝกอบรมหลักสูตร Mini Master Program ผูปฏิบัติระดับชํานาญการขึ้นไป จํานวน ๓๐ คน
(ม. มหิดล)
๓. ฝกอบรมหลักสูตร Mini Master (ดานการบริหารการศึกษา) ระดับชํานาญการพิเศษ ๓๐ คน
(บ. อนาบัส จก.)
๔. ฝกอบรมหลักสูตร Authentic Leadership for Educational Administration : From Mindset to
Practices ผูบริหารระดับสูง จํานวน ๓๐ คน (ม.มหิดล)
๕. ฝกอบรมหลักสูตรการสรางนักบริหารรุน ใหม ๓๐ คน
งานที่ตองดําเนินการตอ
- ติดตามประเมินผล สรุปผล
- จัดทํารายงานเสนอผูบ ริหาร
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมหลักสูตร Educational Administration and Management สําหรับผูบริหารการศึกษา
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหวางวันที่ ๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ขอเสนอแนะ
 ปศธ. ขอบคุณ สคบศ. ที่ตั้งใจทํางาน และชวยสนองนโยบายของ สป. มีการจัดอบรมที่ดีมีประโยชน
โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักสูตร LEARNTECH ICeXCELS ที่ตองใชการ
ฝกอบรมทาง online แบบนานาชาติ ใชภาษอังกฤษในการอบรม อาจารยที่สอนเปนชาวตางประเทศและอยูใ น
ตางประเทศ นาจะมีการขยายผลตอไปดวย และโครงการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให
มีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โดยใชระบบ e – training ทั้ง ๒ โครงการนี้จะเปนการเสริมซึ่งกันและกัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
/๓. เรื่อง ผลการ...

-๘๓. เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของ สํานักกิจการพิเศษ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) รายงานผลการปฏิบัติงานของ สํานักกิจการพิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
งานที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
๑. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู สถานศึกษา ดําเนินการไป ๑๐ กิจกรรม
๒. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการไปแลว ๖ กิจกรรม
๓. โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคง ดําเนินการไปแลว ๑ กิจกรรม
๔. โครงการชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผูประสบภัย
๕. โครงการปสุขาภิบาลแหงชาติ
๖. โครงการสวัสดิศึกษา
๗. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๑ เขตพื้นที่การศึกษา ๑ ศูนยเสมาสงเสริมศีลธรรม
๘. โครงการบริหารจัดการงานดานกิจการพิเศษ ดําเนินการไปแลว ๘ กิจกรรม
งานที่อยูระหวางดําเนินการ
๑. งานนโยบายเรงดวน
- ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓D)
- ไขหวัดใหญ ๒๐๐๙
๒. งานตามแผนปฏิบตั ิราชการของสํานักกิจการพิเศษ
- การประเมินสถานศึกษาพอเพียง(ทั่วประเทศ)ประจําป ๒๕๕๒
- การจัดทําคูม ือแนวปฏิบตั สิ ําหรับการจัดการศึกษาแก
- บุคคลไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย
- รณรงคตอตานยาเสพติด (๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๒)
- To To Be Number One
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงานการปองกันและแกไขปญหาเอดสในสถานศึกษา
งานที่จะตองดําเนินการกอนสิ้นปงบประมาณนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๒. พัฒนาบุคลากรของ สกพ.
๓. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ประสานการปฏิบตั ิงานและจัดทําแผนดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแนวทางการดําเนินงานสวัสดิศกึ ษา
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ไดรับนโยบายใหมๆ ทีอ่ ยูนอกเหนือแผนฯ
๒. การปฏิบตั งิ านไมตรงตามแผนฯ ที่วางไว
๓. การประชุมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการมีจํานวนมาก
แนวทางการแกไขปญหา
ดําเนินการปรับแผนฯ เพื่อใหสามารถดําเนินการตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย และรองรับกิจกรรมที่
เหนือความคาดหมาย
/ขอเสนอแนะ...

-๙ขอเสนอแนะ
 ปศธ. สกพ.เปนหนวยงานที่เล็กแตตอ งรับผิดชอบงานหลายอยาง เชน คุณธรรมจริยธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง ยาเสพติด ผูประสบภัยธรรมชาติ ความมั่นคงและโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ฝากให
กพร.สป. ชวยดูแลเรื่องโครงสรางและอัตรากําลังให สกพ. ดวย โดย สกพ. ชวยรวบรวมผลการดําเนินงานที่ผา น
มาเพื่อนํามาประกอบ การเจรจากับทางสํานักงาน ก.พ.ร. เพราะภารกิจที่ สกพ.ทํานัน้ เปนหนาที่ของ สป. จะตอง
ดําเนินการ คงไมใชแคผานเรื่องไปใหองคกรหลักดําเนินการเทานั้น
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) สําหรับเรื่องนี้เคยไดดาํ เนินการมานานแลว เคยสงเรื่องไปให ค.ร.ม.
แลวถูกตีกลับมาเนื่องจากความไมชัดเจนของภารกิจ และงานก็เกิดความซ้ําซอนกับองคกรหลัก ครั้งนี้ขอเสนอใหทํา
work shop แลวเชิญสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. มารวมดวย แลวแสดงผลงานยอนหลังใหทปี่ ระชุมพิจารณา
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) อยากขอใหคนภายนอก ชวยเขียนงานให สกพ. โดย สกพ. เปนผูให
ขอมูล
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) จุดออนของเราคือ การเขียนงานยังไมเปนในเชิงระบบ และควรเขียน
ใหมีน้ําหนักและเชิญหลายฝายมาชวยกันดู
 ปศธ. ตองแสดงกลไกใหเห็นวา สป. (สกพ.) เปนหนวยงานกลางที่ชวยในการขับเคลื่อนซึ่งมีทั้งจัดทํา
เองและประสานงาน ประการตอไปตองแสดงใหเห็นถึงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลผลิตและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ภายในเดือน กรกฎาคมนี้ สกพ. ลองหาวันที่จะทํา work shop
¾ รองฯ ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เปนประธานตอ เนื่องจาก ปศธ. ติดราชการอื่น
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่อง รายงานโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สป. (สอ.)
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) รายงาน เรื่องมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
โควตา ๔๑ คน ผูสมัคร ๒๐ คน (สวนกลาง ๑๗ คน สบย. ๓ คน)
๑. สป. (เดิม) พลเรือน
ครู
โควตา ๓ คน ผูสมัคร ๔ คน เกินโควตา
๒. สช.
พลเรือน
โควตา ๑๓ คน ผูสมัคร ๑๘ คน เกินโควตา
๓. ก.ค.ศ
พลเรือน
โควตา ๑๒ คน ผูสมัคร ๙ คน
๔. กศน.
พลเรือน
โควตา ๑๘ คน ผูสมัคร ๗ คน
ครู
โควตา ๖๙ คน ผูสมัคร ๔๔ คน
รวม
๑๕๖ คน ผูสมัคร ๑๐๒ คน
กรณีที่มีขาราชการเขารวมมาตรการมากกวาโควตาของกลุมเปาหมายใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน
ดังนี้
๑. กรณีขาราชการที่มีปญหาดานสุขภาพอยางรายแรง และสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน และ
ใหนําผลการตรวจสุขภาพอยางเปนทางการของแพทย เปนขอมูลประกอบการพิจารณาเขารวมมาตรการฯกอน
หากมีปญหาดานสุขภาพเหมือนกัน ใหพจิ ารณาจากขาราชการที่มีอายุราชการเหลือระยะเวลานอยกอน ทั้งนี้โดย
คํานึงถึงเหตุผลความจําเปนของราชการ ของ สป.
/๒. กรณีขาราชการ...

- ๑๐ ๒. กรณีขาราชการที่มีอายุราชการเหลือระยะเวลานอย หากมีอายุราชการเหลือระยะเวลาเทากันใหพิจารณา
เปนราย ๆ ไป ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนของขาราชการ ของ สป.
๓. สป. อาจกําหนดเงื่อนไขในกรณีหากสํานักงานฯ มีเหตุผลความจําเปนของราชการโดยเห็นสมควรให
ผูเขารวมมาตรการจัดทําคูมอื ถายทอดความรูไวกอนที่จะออกจากราชการ
๔. กรณีที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวแลว ใหนาํ เสนอ อ.ก.พ.สป. พิจารณาเปนราย ๆ ไป
สรุปผูเขารวมมาตรการฯ ในแตละสํานักใน สป. (เดิม)
หนวยงาน
ขาราชการพลเรือน ขาราชการครู
สํานักอํานวยการ
จํานวน ๖ ราย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร จํานวน ๑ ราย
สํานักนิติการ
จํานวน ๔ ราย
สํานักการลูกเสือฯ
จํานวน ๒ ราย
จํานวน ๓ ราย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
จํานวน ๑ ราย
สถาบันพัฒนาครูคณาจารยฯ จํานวน ๑ ราย
จํานวน ๑ ราย
สํานักตรวจราชการฯ
จํานวน ๑ ราย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
จํานวน ๑ ราย
สบย. เขต ๓ , ๖ , ๗
จํานวน ๓ ราย
การสมัครเขารวมมาตรการฯ จะสิน้ สุดในวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ สําหรับผูที่ยนื่ ความจํานงเขารวม
โครงการแลวสามารถตัดสินใจถอนเรื่องคืนไดภายในวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ขอเสนอแนะ
¾ รองฯ ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เรื่องโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด พลเรือนมี
หนวยงานเดียวที่เกินโควตา คือ สช. และมีขาราชการครู ของ สคบศ. และ สกก. ที่เกิน แตละสํานักลองพิจารณา
ถึงเหตุผลความจําเปนของผูท ี่ยื่นความจํานง
¾ ผอ.สคบศ. (นายคงศักดิ์ เจริญรักษ) หนวยงานที่เกินโควตา จะขอใชโควตาของสํานักอืน่ ที่ใชไม
หมดไดหรือไม
¾ สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ตองไดรับการอนุมัติจาก อ.ก.พ. สป. พิจารณา ปที่ผานมาก็เคยอนุมัติให
¾รองฯ ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) รูสึกเปนหวงคนที่เขาโครงการมักจะเปนคนที่มีความรู
ความสามารถ สวนคนที่ยังอยูก็คงตองมีการพัฒนาความรูความสามารถ แลวอัตรากําลังจะไดคืนหรือไม
¾ ผอ.สอ. (นางจรรยา ชวนานนท) ไดรับคืนมาทั้งหมดแตชามาก กวา สํานักงาน ก.พ.ร. จะตอบมาก็
เปนป ของป ๒๕๕๑ ที่ผานมาขณะนี้ยังไมไดรับคําตอบและไดรับเปนอัตราขาราชการทั้งหมด
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่อง การเดินทางไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ของ รมว.
ศธ. ระหวางวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐ
สิงคโปรของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
/ก. สาธารณรัฐ...

- ๑๑ ก. สาธารณรัฐประชาชนจีน (๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒)
- ลงนามในความรวมมือดานการศึกษา ระหวางไทย-จีน
- รวมคณะนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) หารือขอราชการกับนายกรัฐมนตรีของจีน (นายเวิน เจียเปา)
- เยี่ยมชมสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) เปนหนวยงานในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่
- ดูแลการเรียนการสอนภาษาจีนและการเผยแพรวัฒนธรรมจีนใหแกประเทศตางๆ
- กิจกรรมที่ใหบริการ ไดแก การสอนภาษาจีน การอบรมภาษาจีนและจัดทําคูมือการสอน
ภาษาจีนใหแกครูผูสอนภาษาจีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนดานภาษาและวัฒนธรรมระหวางประเทศจีนและประเทศ
อื่นๆ
- จัดตั้งสถาบันขงจื้อ และหองเรียนขงจื้อ เพื่อเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- ในประเทศไทยมีสถาบันขงจื้ออยูทั้งหมด ๑๓ แหง และหองเรียนขงจื้ออยู ๑๐ แหง
- เยี่ยมชมงานดานการผลิตสื่อการศึกษาของจีน ณ Higher Education Press (Group)
- รวมหารือขอราชการกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการของจีน (Mr. Hao Ping)
MOU ไทย-จีน
- ลงนามกับ รมช. ศธ.จีน (Mr. Hao Ping) เปนผูลงนาม
ปรารถนา ( Desiring) ที่จะสงเสริมความสัมพันธดานการศึกษาทีใ่ กลชิดระหวางสองประเทศ
ตระหนัก (Recognizing) ถึงความสําคัญของการศึกษาที่เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาชาติ
มุงมั่น (Mindful) ตอความสําเร็จของแตละฝาย
เชื่อมั่น (Realizing) วาความรวมมือดานการศึกษาจะเปนประโยชนรวมกัน
วัตถุประสงคของ MOU
- เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษา เพื่อการพัฒนาทางสติปญญา ความรู และ
ความรวมมือดานการวิจัยระหวางภาคี ความรวมมือภายใตความตกลงนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการตางตอบแทน
และระเบียบกฎหมายของแตละประเทศ เชน ผูแทนไปศึกษาดูงานระหวางกัน ปละ ๕๐ คน,แลกเปลี่ยนนักเรียน
ทุน, แลกเปลีย่ นครู,แลกเปลี่ยนทางวิชาการ เปนตน
สํานักพิมพอุดมศึกษาแหงประเทศจีน เปนสํานักพิมพที่ใหญที่สุดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้น
เมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๔ ในระยะแรก ผลิตเฉพาะสือ่ การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตอมาขยายการผลิตสื่อเปนทุก
ระดับชัน้ และทุกสาขาวิชาในลักษณะสิ่งพิมพ และในระบบอิเล็กทรอนิกส
ผลจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ความรวมมือซึ่งจะตองสานตออันเนื่องมาจาก MOU
- การเชิญรมช. ศธ. จีน มาเยือนประเทศไทยเพื่อสานตอความรวมมือและ หาแนวทางที่จะผลิตสื่อใน
เรื่องของวิทย/ คณิต นอกเหนือ MOU ไทย-จีน
- การสํารวจระยะเวลาและความพึงพอใจในการฝกอบรมภาษาจีน ใหแกครูไทย ที่ Hanban วาระยะเวลา
๑ ป นั้นเพียงพอหรือไม (สป)
/- Hanban …

- ๑๒ –
- Hanban ขอใหมหาวิทยาลัยไทยสอนภาษาไทยใหแกครูจีน ๑ ป โดย Hanban ออกคาใชจา ยและขอให
ไทยเสนอชื่อมหาวิทยาลัยไทยที่อยูในจังหวัดที่เจริญแลว จํานวน ๕ - ๖ แหง เพื่อดําเนินการเรื่องนี้ (สกอ.)
- ปที่ผา นมา Hanban ไดมอบหนังสือภาษาจีนใหโรงเรียนของไทยประมาณ ๒ หมื่นเลม จึงขอความเห็น
วาดีหรือไม พอเพียงหรือไม (สพฐ)
ข. สาธารณรัฐสิงคโปร (๒๕ - ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๒) ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
- ประธานพิธปี ดโครงการฝกอบรมครูไทย ที่ศูนย SEAMEO RELC
- เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาดานเทคนิค สิงคโปร (ITE)
- เยี่ยมชมสถาบันแหงชาติวา ดวยการศึกษา สิงคโปร (NIE)
- เปนสถาบันฝกหัดครูแหงเดียวในสิงคโปร และเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Nanyang Technological
University จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสถาบันวิจัยดานการศึกษา
- เปนสถาบันฝกหัดครูระดับประถมและมัธยมแหงเดียวเทานัน้ ในประเทศสิงคโปร โดยจัดการศึกษา
อบรมครูทุกๆ รูปแบบ ตั้งแตการเตรียมความพรอมเบื้องตนไปจนถึงโครงการ การศึกษาระดับปริญญาและการ
ใหบริการทางวิชาการและหลักสูตรตางๆ แก ครู อาจารย ผูชวยอาจารยใหญ และผูบริหารระดับสูงของโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา
- เยี่ยมชมหอสมุดแหงชาติสิงคโปร (National Library) เปนหอสมุดที่กวางใหญที่สุด ใหบริการใน
ลักษณะหองสมุด E-Library เปดใหบริการทุกวัน มีความกาวหนา ทันสมัยมาก มีการใชสื่อ และ ICT มีระบบการ
ยืมคืนดวย computer เนนเรื่อง Green Library และเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 2 แหง คือ University of Nevada
และ University of Essec
- เยี่ยมชมศูนยวิทยาศาสตร (Science Center) ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ ๑๙๗๗ ไดรับเงินสนับสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร รายไดภาษีอากรของรัฐ และผูใหการสนับสนุนอืน่ ๆ ทําหนาที่ จัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรดานชีววิทยา วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และ
ความเกี่ยวพันกับชีวิตประชาชน เผยแพรความรูในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในหมูน ักเรียน สาธารณชน
และเปนศูนยวทิ ยาศาสตรชั้นนําของโลก
ภาษาอังกฤษที่สิงคโปรไดรับการพัฒนาไปอยางมาก เดิม ใชเพื่อการสื่อสาร ปจจุบนั วิชาการ การคา
และการลงทุน เปนการพัฒนาแบบครบวงจร แตประเทศไทยยังพัฒนากันแบบไมครบวงจร
ขอเสนอแนะ
¾ รองฯ ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ใน สป. หนาที่ในการพัฒนาสื่อขอใหเปนหนาที่ของ ศทก.,
กศน.และ สคบศ. และมีการพัฒนาครู ดานวิทย, คณิต, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- เรื่องหลักเรียนรู/หองสมุดขอให กศน. เชื่อมโยงกับนโยบายทานรัฐมนตรี ในการสรางบรรยากาศการเรียนรู
- เรื่องการศึกษาสิ่งแวดลอม ทาง สกก.ลองหาทางเชื่อมโยงนโยบายทานรัฐมนตรี แลวพัฒนาคายลูกเสือ
ขึ้นมารองรับ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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- ๑๓ ๔.๓ เรื่ อ ง การดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู ข องสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (กพร.)
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง ) รายงานเรื่องการดําเนินงานการจัดการความรูของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนจัดการความรู ของ สป.ศธ. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยผลผลิต ๔ แผนงานคือ
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณ
ที่ดีขององคกรโดยมีสํานักตรวจติดตามและประเมินผล เปนเจาภาพหลัก สบย. ๑ - ๑๒ และ สบย.กทม. รวมกัน
รับผิดชอบ
แผนงานที่ ๒ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ
และการเรียนรู โดยมี กพร.สป. และ ศทก.สป.รวมกันรับผิดชอบ
แผนงานที่ ๓ การสรางโอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตมี กศน.เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
แผนงานที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี
สช. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลักประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
¾ ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) รายงานแผนงานที่ ๒ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
เปนกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ และ การเรียนรู นั้น ศทก.กําลังจัดทํา TOR และจัดทําฐานขอมูล
เพื่อใชในเบื้องตน ตั้งความหวังไววา ภายในเดือนกันยายนนี้เราจะมีฐานขอมูลที่จัดเก็บองคความรู สามารถคนหา
เผยแพร และใชขอมูลรวมกัน
¾ สช. (นายวิชัย แกวสุวรรณ) รายงานแผนงานที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน
ระบบนอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย โดยจัดทําแผนการจัดการความรู องคความรูที่จําเปนเรื่องการ
บริหารจัดการระบบ การรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ปการศึกษา
๒๕๕๑) มี ๘ กิจกรรม ที่ไดดาํ เนินการแลวคือ มีการจัดประชุม ๒ ครั้ง เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ การกรอกขอมูล
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรับปรุงคูมือใหสอดคลองกับภารกิจใหม ตรวจสอบคูมือ
จัดสงคูมือและแจงโรงเรียนและเขตพื้นที่ โดยเนนโรงเรียนที่ไมผานเกณฑประเมินของ สมศ.
ขอเสนอแนะ
¾ รองฯ ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เรื่องแผนการจัดการความรู เปนแผนที่ดําเนินการเบ็ดเสร็จ
ในสํานักตนเองหรือเปแผนรวมของ สป.
¾ หน.กพร. (นายบุญจันทร บัวหุง) ทั้ง ๔ แผนเปนแผนรวมของ สป. โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจ ของ
สป. โดย กพร. จะตองมีอยางนอย ๑ ยุทธศาสตรเปน KM ที่ตองตอบสนองยุทธศาสตร และตองสรางอยางนอย
๓ องคความรู สวนราชการจะตองดําเนินการใหครอบคลุม สป. สวนกรณีประเมินในระดับสํานัก จะตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับพันธกิจในสํานัก
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕ ...

- ๑๔ -

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
¾ ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) รายงานผลการสํารวจขอมูลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
ระบบสารสนเทศ (Interactive e-Learning) ขณะนี้ ศทก. เก็บขอมูลโรงเรียนไดทั้งหมด ๖๒ จังหวัด จาก ๑๐๑
เขตพื้นที่ ไดสถานศึกษาทั้งหมด ๔,๔๗๕ แหง
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑและมีอุปกรณจาน
ดาวเทียม นาจะเปนกลุมเปาหมายแรก เพื่อนํามาจัดทํา TOR
¾ ศทก. (นายอาคม ศาณศิลปน) เปาหมายในการสํารวจขอมูลมีโรงเรียน ๓ ประเภท คือ
- โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๓๓๔ แหง และขนาดกลาง ๒,๒๔๒ แหง
- โรงเรียนที่มคี าคะแนน O-NET ต่ําในชั้น ป. ๖
- โรงเรียนที่ขาดแคลนครู
จากขอมูลที่สํารวจมาไดขณะนี้สรุปวา โรงเรียนที่มีอุปกรณจํานวน ๘๐๐ กวาแหง และที่ไมมีอุปกรณ ศธ. จะตอง
จัดหาใหจํานวน ๓,๖๕๐ แหง
¾ รองฯ ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เนื่องจากโรงเรียนที่เขาโครงการครั้งนี้สังกัด สพฐ. ขอให
ศทก. เชิญผูแทนจาก สพฐ. มารวมเปนคณะทํางานดวย
¾ ผตร. (นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา) การเก็บขอมูลถาจะผานทาง ผตร. ก็ยินดีชวยเหลือเทาที่เห็นใน
รายงานขอมูลในสวนที่ ผตร.รับผิดชอบยังขาดอยูมาก
¾ ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) ศทก. ไดจัดประชุมแลวทาง VDO Conference และเชิญ สพฐ.
มารวมประชุมดวย ทางโรงเรียนแจงวาในเรื่องเดียวกันนี้มีการสํารวจแลวโดย สพฐ.แตขอมูลยังไมสมบูรณ ครั้งนี้
สพฐ. รวมกับ ศทก. สํารวจใหมเพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้น และขณะนี้ยังไดรับขอมูลสถานศึกษานอยเกินไป
¾ รองฯ ปศธ. (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ศทก.จัดประชุมเชิญ สพฐ. เขตพื้นที่ แลวเชิญ ผตร.และ
สบย.มารวมประชุมพรอมกัน จะไดชวยกันทํางานไดเร็วขึ้น และพยายามกระจายความเปนธรรมใหไดครบทุกจังหวัด
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

๑๒.๑๐ น.
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