สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นางจรวยพร ธรณินทร
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ
๓. นายบุรี แกวเล็ก
๔. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๕. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายสุรชาติ สังขรุง
นายกมล รอดคลาย
นางปรียานุช จริยวิทยานนท
นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล
นายวัชรินทร จําป
นายสํารวม พฤกษเสถียร
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายประดิษฐ สนั่นเอื้อ

๑๔. นายถานันดร สุวรรณรัตน
๑๕. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๖. นายสันทัด สินธุพนั ธประทุม
๑๗. นายอนันต ระงับทุกข
๑๘. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๑๙. นางสุนนั ท พวงงาม
๒๐. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๑. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๒๒. นายพงศธร พนมสิงห

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๗
รักษาการที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตร
รักษาการที่ปรึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
/๒๓. นางจรรยา...

-๒๒๓. นางจรรยา ชวนานนท
๒๔. นายเบญจรงค ศรีเนตร

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ

เลขานุการ
ผูช วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ในวันที่ ๖ ก.พ.๕๑ ครม. ชุดใหม จะถวายสัตยปฏิญาณ
ซึ่ง รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. จะเดินทางมารับตําแหนงที่
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๗ ก.พ.๕๑ จึงมอบหมาย
งานใหสาํ นักตาง ๆ ดําเนินการ ดังนี้
๑) การเตรียมหองทํางานของ รมว.ศธ. และทีมงาน
เตรียมการประชุม และพิธสี ักการะ
๒) การจัดทําเอกสารสรุปงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอใหประสานกับ สร. พรอมทั้งเตรียม POWER POINT
ในการนําเสนอ
๓) เรื่องที่ยังคางการพิจารณา ขอใหทุกสํานักเรง
ดําเนินการ
๔) การประชุมสภาการลูกเสือ ขอใหเรงรัดจัดประชุม
โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ใหจดั การประชุม ๒ ครั้ง
๕) การดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ในประเด็นที่จะตองแกไข
๖) เรื่องหองสมุดประชาชน ของ กศน. ที่เปนขาว
ดังนั้นการประชาสัมพันธเชิงภาวะวิกฤต ถาเปนเรื่องของ
หนวยงานใดขอใหหนวยงานนั้น ตองรีบติดตอเพื่อหา
ขอมูลและแกไขปญหา
๗) เรื่องเด็กแวนส และสาวสกอย

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- มอบ สอ.ดําเนินการ
- มอบ สนย. ดําเนินการ

- ที่ประชุมรับทราบ
- มอบ สกก. ดําเนินการ
- มอบ สน. ดําเนินการ
- ขอให ผตร. (นายสุนนั ท เทพศรี) และ กศน.
ประสานดําเนินการ

- มอบ สกก. ตรวจสอบขอมูลวามีสาเหตุมาจาก
อะไร และจะปองกันไดอยางไร และขอให
รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) ชวยดูแล
และขอใหตดิ ตามขาวเกี่ยวกับปญหาวัยรุน
เพื่อรวบรวมและทําเปนกรณีศึกษาในการแกไข
ปญหา

-๓ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
๘) การรณรงคการเลือกตั้ง สว.
ขอให รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) ประสาน
รมว.ศธ. เรื่องการเปดตัวโครงการ
รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) รายงานวา ขณะนี้
ไดจดั ประชุม และไดเตรียมการเรื่องนี้ไวแลว ซึ่งจะเปดตัว
โครงการ ภายในเดือน ก.พ.๕๑ โดยขอใชที่โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย
นายวัชรินทร จําป แทน ผอ.กศน. รายงานวา
ไดประชุมรวมกับ สกอ. ขณะนี้ไดแจงศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดทั่วประเทศ และในวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๑
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด จะสงรายชื่อให กกต.
จังหวัด ซึ่งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด สามารถ
ดําเนินการได
๙) พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ทรงหวงใย เรื่อง ยุวกาชาด ๖ ประการ ขอทราบความ
กาวหนา และใหนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป และ
อีก ๒ เรื่อง ขอใหเรงดําเนินการ คือ
๙.๑ เรื่องโรคติดตอในสถานศึกษา ขอใหจัดทําคูม ือ
วามีโรคอะไรบาง เชน โรคไขหวัดนก โรคปากเทาเปอ ย
เปนตน
รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) เสนอวา ในการ
ดําเนินการออกแนวทางปฏิบัติ ขอใหเพิม่ เรื่องเด็กถูก
กระทําเขาไปดวย
นายกมล รอดคลาย ทปษ. เสนอวา ศธ. เคยทํา
เอกสารคูมอื ตาง ๆ เชน คูม ือภัยแลง คูม ือสึนามิ ฯลฯ
อาจรวบรวมเผยแพรเปน package
๙.๒ เรื่อง การไปทัศนศึกษาของนักเรียน ขอให
ไดรับความรูและปลอดภัย เชน ไปที่ จ.ประจวบคีรีขันธ
โครงการหวยทราย ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่
โรงเรียนไกลกังวล ขอใหมีการเตรียมการ เชน ควรไป
สํารวจพื้นที่ พนักงานขับรถควรมีใบอนุญาตขับรถยนต
ครูที่พาไปตองมีความรู และสถานที่ทไี่ ปดูงานขอให
ปลอดภัย และนักเรียนไดรับความรู

การดําเนินการ/การมอบหมาย
- ที่ประชุมรับทราบ

- มอบ สกก. ดําเนินการ

- มอบ รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก)
และ สกพ. ประสานกองควบคุมโรคติดตอ
และดําเนินการจัดทําคูมอื ในการปฏิบตั ิให
สถานศึกษา และใหแขวนขอมูลใน website
เพื่อให download ดวย

- มอบ สกก. ดําเนินการ

-๔ลําดับ
ที่

๒.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
๑๐) นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) ขอให - มอบ กศน. บรรจุแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย
ใหเพิ่มเรื่องอนุสาวรีย เขาไปดวย โดยประสาน
กระทรวงศึกษาธิการ แนะนําอนุสาวรียที่มอี ยู และมี
กับ ททท.
ความสําคัญอยางไร
- ที่ประชุมรับทราบ
๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ เปดอบรม
หลักสูตรออนไลน ๓ หลักสูตร มอบ สช. กศน. สกก.
ดําเนินการ และขอให ศทก. เชื่อมโยงเครือขายลงใน
moe.go.th
๑๒) เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๐ มีการสอบสัมภาษณ ตําแหนง - ที่ประชุมรับทราบ และ ปศธ. ใหขอสังเกตวา
การดําเนินการสอบใชงบประมาณสูง อาจตอง
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๒๐๐ คน และจะประเมิน
ปรับวิธีการ ใหไดคุณภาพตามกระบวนการ
สมรรถนะ ใหเหลือเพียง ๑๒ คน
แตคา ใชจา ยลดลง โดยให สคบศ. ศึกษา
ขั้นตอนวิธกี ารดําเนินการ จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- มอบ สต. รายงานให รมว.ศธ. ทราบ
๑๓) เรื่องการประชุมซีมิโอ ที่ประเทศมาเลเซีย
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการดําเนินการคูปอง
วิชาการเพือ่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
นายประดิษฐ สนั่นเอื้อ แทน ผอ.สคบศ. รายงานวา
โครงการพัฒนาระบบการดําเนินการคูปองวิชาการ เพือ่
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รศ.ดร.จรูญศรี
มาดิลกโกวิท และคณะ ไดศกึ ษาโดยทดลองนําคูปองวิชาการ
ไปใช เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอนํา
เสนอที่ประชุม เพื่อใหขอเสนอแนะและพิจารณาหา
แนวทางในการนําไปใช
รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หัวหนาโครงการ รายงานวา
วัตถุประสงคของโครงการ คือ ๑) จัดระบบการดําเนินการ
คูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) จัดทําคูมอื ที่ใชสําหรับการดําเนินการตามระบบ
ดําเนินการคูปองวิชาการ ๓) ทดลองดําเนินการตามระบบ
และนําผลการทดลองมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
จัดทําคูมือดําเนินการคูปองวิชาการ

- ที่ประชุมไดอภิปรายและใหขอเสนอแนะอยาง
กวางขวาง ดังนี้
ปศธ. เสนอแนะวา ประเด็นของโครงการวิจัย
คือ แหลงเงินทุน ความกาวหนาในวิชาชีพครู
การรับรองหลักสูตร ซึ่ง สคบศ. ตองประสานกับ
คุรุสภา และ ก.ค.ศ. เพื่อใหไดหลักสูตรที่ตรงกับ
ความตองการของครู และ สคบศ. ตองประสาน
กับกลุมลูกคา ซึ่งไดแก สพฐ. สช. กศน. และ
อปท. การฝกอบรม สคบศ. จะตองเปนทั้ง
ผูสนับสนุน ผูประสานงาน และผูจัดการอบรม
และควรมีการจัดทํา focus group โดยเชิญ
หนวยงานที่เกีย่ วของเขารวมประชุม
นายวัชรินทร จําป แทน ผอ.กศน. เสนอวา
คูปองวิชาการ ในสวนของ กศน. ไดจดั ใหประชาชน
ไดเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปรับปรุง
พัฒนาเปนคูปองเพื่อพัฒนาครู จะตองพิจารณา

-๕ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ คูปองวิชาการ
ถือเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาครู
ระบบการดําเนินการคูปองวิชาการ ๑) ระบบการ
จัดตั้งงบประมาณ ๒) ระบบการใชงบประมาณ
๓) ระบบการเบิกจาย ๔) ระบบการตรวจสอบขอมูล
คูปองวิชาการ
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ๑) จัดทําระบบและ
คูมือการดําเนินการ ๒) ทดลองระบบการดําเนินการคูปอง
วิชาการในพืน้ ที่กลุมตัวอยาง ๓) จัดทํารายงานการวิจยั
และคูมือคูปองวิชาการฉบับสมบูรณ
พืน้ ที่ทดลองระบบดําเนินการคูปองวิชาการ ทั้ง
๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ จ.เชียงราย ภาคกลาง
จ.นครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย ภาคใต
จ.ชุมพร
ผลการทดลองระบบดําเนินการคูปองวิชาการ รวม
ทั้งสิ้น มีผูรับทุน ๑๐๕ คน เปนเงิน ๑๘๑,๓๐๐ บาท
ขอดีของคูปองวิชาการ ๑) ครูไดรับการพัฒนา
๒) โรงเรียนขนาดเล็กที่ ๓) เพิ่มโอกาสไดพัฒนาตนเอง
๔) เปนการลดภาระคาใชจา ยของครูและโรงเรียน
ปญหา ๑) หลักสูตร ไมมีใหครูเลือกอบรม และ
ไมตรงกับความตองการของครู หรือไมไดรับการรับรอง
จากคุรุสภา ๒) งบสนับสนุนคาใชจา ยเรื่องคาเดินทาง
และที่พักกรณีอบรมนอกพื้นที่ ๓) วงเงินคูปองวิชาการ
๔) ความไมเขาใจระบบดําเนินการคูปองวิชาการ
ขอเสนอแนะ ๑) ควรจัดใหมีหนวยงานประชาสัมพันธ
โดยตรง ๒) คุรุสภาตองเรงรับรองหลักสูตร ๓) หนวยงาน
พัฒนาฯ ควรเตรียมการสํารวจความตองการหลักสูตร และ
จัดทําหลักสูตรใหตรงกับความตองการ มีการประชาสัมพันธ
หลักสูตรลวงหนา ควรปรับการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
การใชคูปองวิชาการ ควรออกแบบการติดตามและ
ประเมินผลภายหลังการอบรม

การดําเนินการ/การมอบหมาย
ประเด็นการเบิกจาย ซึ่ง ตาม พรบ.กศน. สามารถ
ทําได
นายสํารวม พฤกษเสถียร เลขาธิการ สช.
เสนอวา อาจเริ่มดําเนินการในโรงเรียนทีม่ ีความ
วิกฤตกอน คือ โรงเรียน I see U ๕๖ โรง
ของ สช. และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
นายสุรชาติ สังขรุง ทปษ.สป. เพิ่มเติมวา
หลักสูตรควรแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) หลักสูตรที่มีอยูแลว ซึ่ง สคบศ. สามารถทําได
เลย ๒) หลักสูตรที่ สคบศ. ตองประสานกับ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหตรงกับความตองการ
ของครู
ปศธ. ขอให รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก)
ชวยติดตาม สคบศ. เกี่ยวกับงานวิจัยเรือ่ งนี้ คือ
๑) คลังหลักสูตร ๒) การเจรจากับ เลขาธิการ
คุรุสภา และ กบค.สอ. ๓) การไปสัมภาษณ ควร
สัมภาษณเชิงลึกกับ เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ
สพฐ. สช กศน. อปท. วามีความตองการอะไร
ปญหาอยูทไี่ หน ๔) เงิน ๓% กับการอบรม
๕ วัน/ป ซึ่งเปน มติ ครม. ๕) ชวยจัดระบบให
กับ สช.
นางปรียานุช จริยวิทยานนท ทปษ.สป.
เสนอวา ควรปรับทัศนคติ วิสัยทัศนผบู ริหาร
ใช มติ ครม. เปนเงื่อนไขดําเนินการ ใหมีการ
รวบรวมหลักสูตรเพื่อใหกลุมเปาหมายไดเลือก
ควรมีการสํารวจภาคีหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
และตามความตองการของลูกคา และการอบรม
ตองอบรมทั้งสมรรถนะ และวิทยฐานะดวย
ปศธ. ใหนํามติ ครม. ที่กําหนดใหใชเงิน ๓%
เพื่อพัฒนาขาราชการ มาเปนเงื่อนไขในการ
ดําเนินงาน โดยมอบ สคบศ. และ กบค.สอ.สป.
พิจารณาดําเนินการ

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑) กรณีไมสามารถจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให สพฐ.
ทําหนาที่เสมือนเปนกองทุนฯ ๒) กรณีไมสามารถจัดสรร
งบประมาณสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาไดทุกคน
เสนอวา ภายใน ๓ป/คน/ครั้ง หรือพัฒนาเฉพาะกลุม

๓.

เรื่องอื่น ๆ
ปศธ. แจงวา ในการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ขอใหนําเสนอเรื่อง ดังตอไปนี้
๑. เรื่อง โครงการเกษียณกอนกําหนด (สอ.)
๒. เรื่อง สรุปประเด็นที่นําเสนอ รมว.ศธ. เกี่ยวกับ
กฎหมายที่จะตองแกไขตามรัฐธรรมนูญ (สน.)

การดําเนินการ/การมอบหมาย

- ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๑๕ น.
พ.จ.อ.หญิง อรวรรณ กองคํา
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

