สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ
๒. นายบุรี แกวเล็ก
๓. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
๔. นายชอบ ลีซอ
๕. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๖. นางสาวสุจริต พานิชวัตร
๗. นางสาวปริยา เลิศลอย
๘. นายสุรชาติ สังขรุง
๙. นางศิรพิ ร กิจเกื้อกูล
๑๐. นายสํารวม พฤกษเสถียร
๑๑. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ
๑๒. นายดํารง ลิมาภิรักษ
๑๓. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๑๔. นายคงศักดิ์ เจริญรักษ
๑๕. นายถานันดร สุวรรณรัตน
๑๖. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๑๗. นายธราธร นาคเสน
๑๘. นางสาวหรรษา ทับสี
๑๙. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๒๐. นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาทีป่ ระธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๙
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๕
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๓
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๗
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๓
รักษาการที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
แทนผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
/๒๑. นายบุญจันทร...

-๒๒๑. นายบุญจันทร บัวหุง
๒๒. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๒๓. นายพงศธร พนมสิงห
๒๔. นางจรรยา ชวนานนท
๒๕. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
และมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
ที่
(เจาของเรื่อง)
๑. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ รอง ปศธ. แจงวา ปศธ. - ที่ประชุมรับทราบ
ติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายใหทําหนาที่เปน
ประธานการประชุมแทน
๒. เรื่อง การประชุมหัวหนาสวนราชการระดับปลัด
กระทรวง ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยมี
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ขอให สอ.
เตรียมการในเรื่องกายภาพ อาคารสถานที่
หองประชุม ปายชื่อ (ไม) ของนายกรัฐมนตรี
และปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และใหดูแล
เรื่องสภาพแวดลอมความสมบูรณของตนไม
และอืน่ ๆ ใหเรียบรอย สวยงาม และดูดดี วย

- ที่ประชุมรับทราบ

-๓ลําดับ
หัวขอ/เรื่องการหารือ
ที่
(เจาของเรื่อง)
๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รายงานผลการวิจัย เรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตอการปฏิรูปการเรียนรู (ศทก.)
นายเกียรติศักดิ์ เสยไสย ผอ.ศทก. รายงานวา
สืบเนื่องจากที่ ศธ. ไดดาํ เนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ในโครงการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียน
การสอน การบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน การ
พัฒนาซอฟแวรเพื่อการเรียนรู จัดหาแหลงเรียนรู
สงเสริมโอกาสเรียนรูทางไกลในการพัฒนาครู อาจารย
ผูบริหารในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เพื่อ
พัฒนาการศึกษา กระจายโอกาสการเขาถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรู
ตั้งแตป ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบนั สป. โดย ศทก. ตองการ
ทราบวาผลการดําเนินงานในภาพรวมของ ศธ. โดยเฉพาะ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดทําการวิจัยเรื่องนี้
โดย ดร. วิเชียร เกตุสิงห อดีต รองเลขาธิการ สกศ.
เปนผูทําการวิจัย และเปนผูน ําเสนอ
ดร.วิเชียร เกตุสิงห รายงานวาวัตถุประสงค
ของการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่ มี ต อ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ในด า นการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชากรของการวิจัย ไดแก สถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ
กลุมตัวอยาง ๑) สุมสถานศึกษาแบบแยก
ประเภทตามเขตตรวจราชการ และขนาดโรงเรียน จํานวน
๒,๐๐๐ โรง เก็บรวบรวมขอมูลไดจริง ๑,๒๐๐ โรง
๒) เลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อยูในแตละ
เขตตรวจราชการ เขตละ ๕ แหง รวม ๖๕ แหง
กลุมผูใหขอมูล คือ ผูบ ริหารสถานศึกษา
๑,๒๐๐ คน ครูผูสอน ๗,๖๑๓ คน และนักเรียน
๒๐,๑๙๙ คน

การดําเนินการ/การมอบหมาย

๑. รอง ปศธ. (นายบุรี แกวเล็ก) ใหขอเสนอแนะวา
๑) งานวิจัยชิ้นนี้เนนย้าํ ถึงการใช ICT ในสถานศึกษา
แตยังขาดประเด็นนโยบายของ รมว.ศธ. ที่จะขยาย
โรงเรียนในฝนเพิ่มขึ้นถึงระดับตําบล เนื่องนโยบาย
โรงเรียนในฝน ไดสนับสนุนคอมพิวเตอรจํานวนมากอยู
แลว ขอใหพจิ ารณาความตอเนื่องดวย
๒) ความครอบคลุมการใชคอมพิวเตอรของนักเรียน
ชั้น ม.๑ ใช ICT ไดทุกคน สังเกตไดจากการที่เขาราน
เกมส รานอินเตอรเน็ตคาเฟ ควรเนนไปที่การเรียน
การสอนใหชวยใหนักเรียนมีการคนความากขึ้น
๒. ผตร. (นายชอบ ลีซอ) ขอใหผูทําการวิจัยตรวจสอบ
ความถูกตองและวิธีการนําเสนอขอมูลในตารางที่ ๘๘
หนา ๑๐๐ และมีตัวเลขบางตัวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชน ๐.๐๙๖ เปนตน และตารางที่ ๙๑ หนา ๑๐๓
เรื่องตัวแปร
๓. ประธานฯ ขอให ผอ.ศทก. ไดพิจารณาตาม
ขอเสนอของ ผตร. (นายชอบ ลีซอ) และไดกลาว
เพิ่มเติม ดังนี้
๑) งานวิจัยนีม้ ีประโยชนมากควรนําไปใชในเชิงบริหาร
๒) จะเปนแนวทางให รมว.ศธ. ตัดสินใจในระดับ
นโยบาย การใช ICT ของครู การไดรบั ประโยชนจาก
การใช ICT ของนักเรียน และขอให ศทก. นําเสนอที่
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสรุปในเชิงบริหาร
และวิธีการนําเสนอใหกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น

-๔ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
¾ ผลการวิจัยพบวา
๑) รอยละของครูในโรงเรียนที่มีความรูดาน ICT
อยูในระดับ ดังนี้ โรงเรียนที่ไมมีครู ICT รอยละ ๓๕.๙
โรงเรียนที่มีครู ICT รอยละ ๘๐ ขึ้นไป รอยละ ๑๒.๙
๒) อัตราสวนนักเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร
ไมเกิน ๒๐ คน รอยละ ๕๕.๓
๓) การใช ICT เพื่อประโยชนในการบริหาร
อยูในระดับปานกลาง
๔) การมี/การใชตามแนวทางการเปนตนแบบ
การใช ICT สวนใหญอยูในระดับนอย-ปานกลาง
ทุกประเด็น
๕) พบวายังมีปญหาอุปสรรค อยูมากในเรื่องการ
ขาดอุปกรณ ขาดครู ขาดซอฟแวรเพื่อการบริหาร และ
เพื่อการเรียนการสอน
๖) ครูใช ICT ชวยในการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับนอย
๗) การดําเนินงานตามหลักการบริหารสถานศึกษา
๔ ดาน พบวา ดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง
ดานงบประมาณ ระดับมาก ดานการบริหารบุคคล
ระดับมาก ดานการบริหารทั่วไป อยูใ นระดับมาก
¾ ขอเสนอแนะ
ระดับกระทรวง : การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ
ควรเนนเรื่องการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยางถูกกตอง ควบคูไ ปกับการสงเสริม
ใหมีหรือการจัดสรรอุปกรณ ICT ของแตละองคกรหลัก
ระดับองคกรหลัก (สพฐ.) : สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ควรจัดสรรอุปกรณ ICT ใหกบั สถาน
ศึกษาตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน เชน พิจารณาจาก
อัตราสวนนักเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรใหเหมือน ๆ
กันโดยไมจาํ เปนตองเนนเรื่องปริมาณมาก - นอย

การดําเนินการ/การมอบหมาย
๔. ผตร. (นายชอบ ลีซอ) ใหขอสังเกตที่พบใน
สถานศึกษา ดังนี้
๑) การมีคอมพิวเตอรจํานวนมาก เชน
โรงเรียนจานกรอง ซึ่งมีการพัฒนา ICT มาตั้งแต
ป ๒๕๓๓ พบวาเครื่องคอมพิวเตอรมีอยูจํานวน
เพียงพอ แตซอฟแวรไมทันสมัย และเด็กสวนใหญ
ก็มีศักยภาพอยูแลว ใหพิจารณาการเลือกซื้อให
เหมาะสมกับสถานศึกษา
๒) การใช คอมพิวเตอร เพื่อการบริหาร
และการเรียนการสอนจะเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ
เสนอใหมีการวิจัยเพื่อวิเคราะหสภาพซอฟแวรของ
โรงเรียน

-๕ลําดับ
ที่

๓.

หัวขอ/เรื่องการหารือ
(เจาของเรื่อง)
แตควรเนนเรื่องการสนับสนุนใหมีการใชอยางถูกตอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเพื่อการเรียนการสอนโดยตรง
ระดับสถานศึกษา (สพฐ.) : สถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับ ประเภท ขนาด
ไมวาสถานศึกษานัน้ จะตั้งอยู ณ ที่ใด ควรสนับสนุน
ใหมีการใชอุปกรณ ICT ที่มีอยูใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด และใชอยางถูกตอง
¾ ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป
๑. เนือ่ งจากการวิจยั นี้ ยังไมไดศกึ ษาผลของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่สงผลไปถึง
ตัวผูเรียนไดรบั ซึ่งเปนเปาหมายสุดทายของการจัด
การศึกษา ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย
ดังกลาว อันเปนการศึกษาตอเนื่องจากการวิจัยตาม
โครงการนี้
๒. ประเด็นการใช ICT ยังมีรายละเอียดปลีกยอย
อีกมาก จึงควรศึกษาเจาลึกในเรื่องของการใช ICT
เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยตรง โดยอาจใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ
การศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อนําผลการวิจัยมาใช
ประโยชนไดมากขึ้น

การดําเนินการ/การมอบหมาย

เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่อง พ.ร.บ. สงเสริมการศึกษานอกระบบและ - ที่ประชุมรับทราบ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ เลขาธิการ กศน.
รายงานวา พ.ร.บ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช
แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๔ มี . ค.๕๑ และเปลี่ ย นชื่ อ เป น
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และใชชื่อยอวา สํานักงาน กศน.

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- ขอให สน. ชวยติดตามเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ของกระทรวง
๒. เรื่อง รายงานความกาวหนาของ กคศ.
ทีผ่ าน ครม. พิจารณาแลว แตยังไมลงพระปรมาภิไธย
นางศิริพร กิจเกื้อกูล แทน เลขาธิการ กคศ.
เพือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช
รายงานวา รมว.ศธ. ไดเขารวมประชุม กคศ. เมื่อ
ตอไป
วันที่ ๒๘ ก.พ.๕๑ และมีมติใหปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ
ใหมในการประเมินวิทยฐานะ โดยเริ่มใชตั้งแตวันที่
๑ ต.ค.๕๑ เปนตนไป
๓. เรื่อง การรณรงคเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน - ที่ประชุมรับทราบ
นายสุรชาติ สังขรุง ทปษ. ดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รายงานวา เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๕๑
ปศธ. ไดมอบหมายใหไปประชุมรวมกับกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง เป น การประชุ ม ร ว มระหว า งองค ก ร WWF. กั บ
กรุงเทพมหานคร ขอสรุป คือ จะมีการรณรงคปดไฟ
เปนเวลา ๑ ชม. ในวันเสารที่ ๒๙ มี.ค.๕๑ ตั้งแต
เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ซึ่งไดบันทึกนําเรียน ปศธ.
แลว โดยเสนอใหปดไฟในที่ที่ไมจําเปน และควรแจง
ใหองคกรหลักสนับสนุนการรณรงคการลดภาวะโลก
รอน โดยการปดไฟ หรือปดการใชเครื่องใชไฟฟา
ในเวลาพัก เปนตน
๔. นายดํ า รง ลิ ม าภิ รั ก ษ หน.สร. รายงานว า - ที่ประชุมรับทราบ
ขณะนี้ไดมีประกาศ ศธ. สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.กศน.
คือ ประกาศใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และสํานักงาน
ส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานการศึกษา
และมี คํ า สั่ ง ศธ. ที่ สป. ๙๐/๒๕๕๑ แต ง ตั้ ง ให
ผอ.กศน. (นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ) ปฏิบัติหนาที่
เลขาธิการ กศน. จนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการ
กศน. ขึ้นใหม

-๖ลําดับ
ที่

หัวขอ/เรื่องการหารือ
การดําเนินการ/การมอบหมาย
(เจาของเรื่อง)
- ที่ประชุมรับทราบ และโรงเรียนจะตองดูแลกิจกรรม
๕. เรื่อง การทําเกณฑการประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือ เพราะเปนเงื่อนไขในการประเมิน และเปนการ
ลูกเสือภายในสถานศึกษา
นายถานันดร สุวรรณรัต น แทน ผอ.สกก. กระตุนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนใหเขมแข็งขึ้น
ประชาสั ม พั น ธ เรื่ อ ง การทํ า เกณฑ ก ารประเมิ น
คุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาเรียบรอยแลว
ซึ่งเปนการประเมินทั้งภายในและภายนอก จะทําเปน
๔ องค ประกอบ คือ ดานลูกเสือ ดานผูบริหาร ดาน
ผูกํากับลูกเสือ และดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ แต
ละองคประกอบจะมี ๓ ตัวบงชี้ ๓ เกณฑการพิจารณา
ซึ่ง สกก. ขอให สมศ. กําหนดกิจกรรมลูกเสือเปน
องคประกอบหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกดวย ซึ่ง สมศ. รับไวเรียบรอยแลว ทั้งนี้
สกก. จะเน น ย้ํ า ผู ป ระเมิ น ภายนอกให พิ จ ารณา
กิจกรรมดังกลาว เพื่อการประเมินภายนอกตอไป

เลิกประชุม เวลา ๐๙.๕๕ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สป.
ผูจดรายงานการประชุม

