รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสวนกลางใน สป.
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายนิวตั ร นาคะเวช
๒. นางสาวสุจริต พานิชกุล
๓. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
๔. นางรัตนา ศรีเหรัญ
๕. นายประเสริฐ บุญเรือง
๖. นายเสรี ปรีดาศักดิ์
๗. นางนิตย โรจนรตั นวาณิชย
๘. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๙. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๐. นายปราณีต ศรีศักดา
๑๑. นางชลรส นงคภา
๑๒. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๑๓. นายธราธร นาคเสน
๑๔. นางสาวหรรษา ทับสี
๑๕. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๑๖. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๑๗. นายปญญา ประเสริฐศรี
๑๘. นายธวัช ขจรบุญ
๑๙. นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
๒๐. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๒๑. นายพงศธร พนมสิงห
๒๒. นางจรรยา ชวนานนท
๒๓. วาที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาทีป่ ระธาน
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ที่ปรึกษาดานระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
แทนผูอาํ นวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายและระเบียบ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
เลขานุการ
ผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
แทนหัวหนากลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ
/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการติดราชการ ประมาณ ๓ เรื่อง จึงมอบรองปลัดฯ (นายนิวัตร นาคะเวช)
เปนประธานแทน และทานปลัดไดฝากขอบคุณผูบ ริหารทุกทานที่ไปรวมอวยพรวันคลายวันเกิดทาน เมื่อเชานี้
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ
การประกวดตราสัญลักษณ งานวันเด็กแหงชาติ
เนื่องจากตราสัญลักษณ (โลโก) งานวันเด็กแหงชาติ ที่ใชอยูในปจจุบนั เริ่มใชมาตัง้ แตป ๒๕๔๙๒๕๕๓ รวมเปนระยะเวลา ๕ ป ศธ. จึงไดจัดใหมีการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) งานวันเด็กแหงชาติ ขึ้นเพื่อ
ทดแทนของเดิม การประกวดในระดับนักเรียน และนักศึกษา อายุไมเกิน ๒๕ ป โดยมีรางวัลชนะเลิศลําดับ
๑ - ๓ และรางวัลชมเชย จะไดรับเงินรางวัลและเกียรติบตั ร ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท
การตัดสินการประกวด
มีผูสงผลงานเขาประกวดทั้งสิ้น จํานวน ๘๐๐ ชิ้น และตามคําสั่ง ศธ.ที่ สป. ๓๖๖/๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๗ พ.ค. ๕๓ ไดแตงตั้ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) งานวันเด็กแหงชาติ
ประกอบดวย
๑. นายมงคล ไชยวงศ
สมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย
๒. นายนภดล ยุทธมนตรี คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๔. นางจรรยา ชวนานนท รักษาการทีป่ รึกษาดานระบบบริหารจัดการศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕. นายสุเทพ จอยศรีเกตุ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก นายณัฐพงษ ขันติวรพงษกุล วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ไดแก นางสาวจุฑารัตน คงทน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ ไดแก นางสาวบุษยาภรณ รัตรสาร โรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ไดแก นางสาวชนมน แสนบุงคอ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
/รางวัลชมเชย...

-๓รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ไดแก นางสาวรจเรจ ภูธ ราภรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
รางวัลชมเชยอันดับ ๓ ไดแก นายปพน ตนุภัทร วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร
ประธานไดกลาวแสดงความชื่นชมทุกคนที่มีสวนชวยใหงานนีป้ ระสบความสําเร็จ และดีใจที่มี
นักเรียนชั้น ม. ๕ ไดรับรางวัล แสดงใหเห็นวาเด็กเราเปนเด็กที่มีความสามารถ มีสุนทรียภาพ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการสวนกลางใน สป. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
เรื่อง การจัดงาน African Week โดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน
๒๕๕๓ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานวา
จากการประชุมหารือระหวางอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร ลักษณะวิศิษฎ)
และ H.E. Mr.Olabiyi Yai ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานกลุมประเทศแอฟริกาในยูเนสโก เมื่อวันที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ สํานักงานใหญขององคการยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส
- ทั้งสองฝายตองการใหประเทศไทยและประเทศในกลุมทวีปแอฟริกากระชับความสัมพันธกันมาก
ขึ้นโดยการจัดใหมีความรวมมือระหวางกันดานการศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการไดริเริ่มกิจกรรม African Week ในประเทศไทยเพื่อเปนจุดเริ่มตนใหเกิดความ
รวมมือกันในระดับอื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการจัดงาน
๑. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในมิติตางๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การคา
การลงทุน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร การศึกษา ฯลฯ ของทวีปแอฟริกาใหแกประชาชนและบุคคลผูสนใจ
๒. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักวิชาการ และ นักธุรกิจที่จะเปนประโยชนตอ
การสรางเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางไทยกับกลุมประเทศแอฟริกา
๓. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเสริมสรางความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางไทยกับ
แอฟริกา
- งาน African Week เปนความรวมมือกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และ หนวยงานพันธมิตร
๑๑ หนวยงาน กําหนดจัดงาน วันที่ ๑๖ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณ Lifestyle Hall และ Lifestyle
Gallery ชั้น ๒ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ กิจกรรมไดแก
- การสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ African Studies in Thailand และ Thai Studies in Africa เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
/- และการสัมมนา...

-๔- และการสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ Meeting on the Promotion of African-Thai Academic
Cooperation โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
กิจกรรม ณ ศูนยการคาสยามพารากอน
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ กิจกรรมเดนๆ ไดแก พิธีเปด การมอบรางวัลแกนักเรียน
ผูชนะการประกวดวาดภาพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-แอฟริกา การออกบูธแสดงสินคา
- วั นศุ กร ที่ ๑๗ กั นยายน ๒๕๕๓ กิ จกรรมเด น ๆ ได แ ก
การออกบู ธแสดงสิ น ค า การ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
- วันเสารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ กิจกรรมเดนๆ ไดแก การออกบูธแสดงสินคา การสัมมนาทาง
วิชาการในหัวขอ เปดประตูความรูสูทวีปแอฟริกา โดยสํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ณ โรงแรมเอเชีย
- วันอาทิตยที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ กิจกรรมเดนๆ ไดแก การออกบูธแสดงสินคา พิธีปดงาน ณ
ศูนยการคาสยามพารากอน
ความคืบหนาโครงการ
๑. คณะผูแทนกลุมประเทศแอฟริกาในองคการยูเนสโก จํานวน ๖ รายไดเดินทางมาเยือนประเทศ
ไทยในระหวางวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อศึกษาดูงานและเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่ง
นับเปนสวนหนึ่งของงานการเริ่มตนงาน African Week
๒. การแถลงขาวอยางเปนทางการกําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ
หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานไดกลาวแสดงความชื่นชมและขอบคุณ สต. ที่ไดจัดงาน African Week ไดเรียบรอยดี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่อง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการดานการศึกษาตามปฏิญญาชะอํา-หัวหิน
วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทร และแบงปน (สต.)
¾ ผอ.สต. (นายไพศาล วิศาลาภรณ) รายงานวา
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนภายในป ๒๕๕๘
การศึกษาถูกกําหนดใหเปนกลไกหลักในการกาวสูประชาคมอาเซียน สําหรับประเทศไทย ประโยชนที่จะไดรับ
ในกรอบความรวมมือกับอาเซียน ไดแก ความชวยเหลือดานวิชาการและเทคนิคภายใตโครงการตางๆ และ
หรือนโยบายตางๆ ที่อาศัยการผลักดันรวมกันภายใตกรอบอาเซียน
ประชาคมอาเชียน มีเสา ๓ เสาคือ
- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
/การดําเนิน...

-๕การดําเนินงานดานการศึกษาของอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน : การศึกษาถูกกําหนดใหเปนกลไกหลักในการนําอาเซียนกาวสูความเจริญรุงเรือง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ASCC Blueprint : ใหความสําคัญตอการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การนําเทคโนโลยีการ
สื่อสารเขามาสนับสนุน การจัดการศึกษา ความรวมมือในการ บริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ
ปฏิญญาการศึกษา : ใหความสําคัญตอการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย โดยให การศึกษาเปนกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการ กาวสูประชาคมอาเซียนผานทั้ง ๓ เสาของประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๑
การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความตระหนักและ
เตรียมความพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๒
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๓
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน
รวมทั้งเพื่อใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน
นโยบายที่ ๔
การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
นโยบายที่ ๕
การพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน
การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนฯ
๑.
การรายงานผลการดํ าเนินการดานการศึกษาของประเทศไทยของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. การใหความเห็นชอบรางนโยบายเพื่อดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษาฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. การมอบหมายใหแตละองคกรหลักจัดทําแผนปฏิบัติการตามนโยบายดําเนินงานตามปฏิญญา
อาเซียนดานการศึกษาฯ พรอมทั้งจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามนโยบายดําเนินงานตามปฏิญญา
อาเซียนดานการศึกษาฯ
ขอเสนอแนะ
- มอบ สต. สรุปนโยบาย ทั้ง ๕ ขอสั้น ๆ ใหชัดเจนวากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายตางประเทศ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางไร แลวประชาสัมพันธทงั้ Website และ e- Book ซึ่งจะเกี่ยวกับคุณภาพของเด็ก
เยาวชน ประชาชน เศรษฐกิจ แรงงานที่เคลื่อนยาย และการเมือง
/- ขณะนี้...

-๖- ขณะนี้ชาติตางๆ ในอาเซียนกําลังรวมตัวกันระวัง จีนกับอินเดีย โดยที่คนจีนจะแทรกตัวเขาในอยู
ชาติตา งๆ จะทําใหมีผลกระทบในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง วัฒนธรรม สวนอินเดีย จะเกง
ในดานอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวร วิธกี ารแกคือจะตองใชการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการ
เรื่องนี้กับกลุมประเทศอาเซียนก็จะเปนการสรางพลังตอรองซึ่งจะมีผลที่เหนือกวาและจะสามารถตอรองกับจีน
และอินเดียได
- ยุวกาชาด ไดทาํ งานวิจยั เพื่อเตรียมขยายยุวกาชาดไปสูนักเรียนชายมากขึ้น โดยเนนการขัดเกลา
นิสัยตั้งแตเยาววัย การกินดีอยูดี ทั้งนี้จากการไปศึกษาดูงานในตางประเทศ เชนญี่ปนุ เวียดนาม อินโดนีเซีย ก็
จะมียุวกาชาดชาย หญิง เทา ๆ กัน ก็จะสามารถนํามาเทียบเคียงและปรับกลยุทธบางอยางของเราได ประเทศ
เวียดนามไดตดิ ตอขอมาดูงานที่สภากาชาดไทย และดูงานดานเยาวชนยุวกาชาด ซึ่งจะเปนการพัฒนาบุคลากร
ไปสูความเปนประชาคมอาเซียน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่อง รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ
(e-Learning) และรายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบ e-Office (ศทก.)
¾ ผอ.ศทก. (นางสาวมยุรี รัตนมุง) รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
ระบบสารสนเทศ (e-Learning) และรายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบ
รับผิดชอบงาน ๓ เรื่อง ไดแก

e-Office โดยกลุมระบบคอมพิวเตอร

๑. E-office
๒. E-learning
๓. เว็บไซดกระทรวงศึกษาธิการและเว็บไซดเครือขาย

E-office คือ ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานที่พฒั นาเพื่อใชในการบริหารจัดการ
ในสํานักงานใหเกิดความสะดวกรวดเร็วโดยลดขั้นตอนที่ไมจําเปนดวยระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกันดวย
อินเทอรเน็ต
ระบบ E-office ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
๑. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใชรบั สง สืบคน หนังสือราชการ
๒. ระบบเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ใชจดั เก็บ สืบคน เอกสารสําคัญ
๓. ระบบเงินเดือน ใชเบิก จายและพิมพสลิป เงินเดือน
๔. ระบบการลา ใชลา อนุญาต ตรวจสอบการลาและการมาทํางาน
๕. ระบบขอใชรถ ใชขอใชรถ จัดรถ การจัดการยานยนต
๖. ระบบขอใชหองประชุม ใชขอหองประชุม จัดคิว จัดการหองประชุม
๗. ระบบ GPA ประมวลผล รับ/สง รวบรวมตรวจสอบสงให สกอ. ใชในการ Admission
๘. ระบบทะเบียนทรัพยสิน ใชจัดเก็บ สืบคน ตรวจสอบ ครุภัณฑ
/๙. ระบบ...

-๗๙. ระบบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ ใชจัดเก็บทะเบียน สืบคน ตรวจสอบและขออนุมตั ิเครื่องราช ฯ
๑๐. ระบบผูกพันงบประมาณ ใชบันทึก ตรวจสอบ ตัดยอดงบประมาณครุภัณฑ

E-Learning คือ การบริหารจัดการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ Online ดวย
อินเทอรเน็ต หรือแบบ Offline ดวย CD รวมทั้งสื่อโทรทัศน
การบริหารระบบ E-Learning
๑. พัฒนาระบบจัดการเรียนรู (Learning Management System : LMS) ใหสถานศึกษาตาง ๆ
ใชรวมกันในเรือ่ ง หลักสูตร สื่อการเรียนรู (Contents) การวัดประเมินผลเปนตน
๒. จัดอบรมครูในการใชและการสรางเนื้อหาและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชสอนผานระบบ LMS
๓. จัดสัมมนาผูบริหาร ขอความสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน E-Learning
๔. จัดเตรียมเครื่องแมขาย (Computer Servers) เปนระบบกลางจัดเก็บเนื้อหาใหสถานศึกษาได
ใชรวมกัน
๕. จัดสรรงบประมาณให สพท. สถานศึกษา สพฐ. จัดซือ้ อุปกรณรับสัญญาณการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ E-Learning)
๖. ติดตามประเมินผล โดยสุมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในโครงการ วิจยั (Action Research)
โครงการสําคัญ คือ
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ E-Learning) ระยะดําเนินงาน ๔ ป
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ผลดําเนินงาน ดังนี้
๑. ปพ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับงบประมาณ ๓๔๙ ลานบาท โอนเงินให สพท. และ สถานศึกษา ๓,๙๖๔
โรงเรียน จัดซื้ออุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม จัดจาง สถาบันพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง : สจล.
พัฒนาเนื้อหาและ สื่อ E-Learning วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ชั้น ม. ๑– ม. ๓ ภาคเรียนที่ ๑
ไดจดั อบรมครู/ผูบริหารโรงเรียนในโครงการไปแลว ขณะนี้อยูในระหวางการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
๒. ป พ.ศ. ๒๕๕๓ อยูในระหวางการดําเนินงานดวยงบประมาณ ๒๕๕๒ จึงไมได รับจัดสรร
งบประมาณ
๓. ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดรบั งบประมาณ ๒๖๒.๔๔๖ ลานบาท กระบวนการบริหาร โครงการเหมือนป
๒๕๕๒ เปาหมายสถานศึกษา ๓,๐๐๕ โรงเรียน โดยจะพัฒนาเนื้อหาและสื่อ ๓ วิชาหลักในชั้น ป. ๔-ป. ๖
๒. โครงการ LMS เปนระบบ ที่ ศทก. ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหสถานศึกษาตาง ๆ ไดใชงานรวมกัน ได
จัดอบรมครูใหสามารถสราง Contents ระบบนี้ติดตั้งไวที่เครื่องแมขายกลางที่ ศทก. และติดตั้งไวที่สถานศึกษา
ในโครงการ
๓. โครงการ Thing Quest เปนโครงการความรวมมือกับมูลนิธิการศึกษา Oracle เพื่อจัดการเรียน
/การสอน...

-๘การสอนแบบ E-Learning ผานเว็บไซด Thing Quest มีสมาชิกทั่วโลกประมาณ ๕๐ ประเทศ ไดดําเนินการ
มา ๕ ปแลว
เว็บไซต (Website) ไดแก
๑. moe.go.th
เปนเว็บไซดหลักของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับใชในการติดตอสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ
ขอมูลสารสนเทศของกระทรวง มีเว็บไซดของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดเปนเครือขายอีกประมาณ ๓๐ เว็บไซด
ขณะนี้กําลังเรงรัดใหจัดทําเปนเว็บไซดภาษาอังกฤษดวย
การบริหารเว็บไซด
๑. พัฒนาเว็บไซดหลักของกระทรวง เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบัน
๒. เชื่อมโยง (Link) กับเว็บไซดที่เกี่ยวของตาง ๆ
๓. จัดอบรม สัมมนาผูด ูแลเว็บไซดเครือขายทั้งหมดอยางตอเนื่อง
๔. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของทุกเว็บไซด
๒. school.net
เปนเว็บไซด ที่ ศทก. รับมาดูแลตอจาก NECTEC เกิดจากพระราชดําริของของสมเด็จพระเทพฯ
เปนเว็บใชในการสื่อสารระหวางสถานศึกษาตาง ๆ
๓. sueksa.go.th
เปนเว็บที่ใหบริการ การติดตอสื่อดวย Google ซึ่งไดใหการสนับสนุนระบบ e-mail และ

Application ตาง ๆ ที่เปนความรวมมือกันระหวาง กระทรวงกับบริษัท Google
ขอเสนอแนะ
- ศทก. ลองคิดงานบริการเพิ่มใหแตละสํานักเพื่อความสมบูรณในการใช e-Office
- เรื่อง E-Learning นั้น สป. ในฐานะหนวยงานกลาง กลุมเปาหมายยังไมชัด ยังไมนาจะถึงนักเรียน
แตนาจะเปนประชาชน ขาราชการและครู เชนการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่ ๒ เพื่อใหครูและประชาชนได
เรียนรูเกี่ยวกับคุณภาพ โอกาส การมีสวนรวม การบริหารจัดการสถานศึกษา คุณภาพครูใหม เรื่องเหลานี้จะมี
วิธีทําอยางไร ขณะนี้ยังไมมีใครทํา และประชาชนก็ยังชวยการปฏิรูปการศึกษาไมไดเพราะไมรูวาจะชวยอยางไร
- Website ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแสดงขอมูลสารสนเทศตอง up-date ใหสารสนเทศ
ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อสงเสริมการแสวงหาความรูดวยตนเอง (การเรียนรูตลอดชีวติ )
- สกก. ไดทํา E-Learning ชื่อโครงการพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อใหยุวกาชาดไดกลับไปชวยพี่นองในบาน
ในชุมชนและเปนการบําเพ็ญประโยชนดว ย ไดเชิญพยาบาล ผูประกอบการพี่เลีย้ งเด็ก ครูที่สอนยุวกาชาด
อาจารยที่สอนเด็กวัยเรียน สกก.ไดจดั จางบริษัทมาดําเนินการเสร็จและทดลองใชทโี่ รงเรียนราชินีบน ตอไปจะ
ขอประชาสัมพันธในเว็บไซตกระทรวง ซึ่งตองขอความอนุเคราะห ศทก. ดวย
/- โครงการ...

-๙- โครงการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผานระบบ E-Training หนวยงานที่
เกี่ยวของ
- สคบศ. จะทําหนาที่จัดทําหลักสูตรในการฝกอบรมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่จะเลือ่ นระดับ เลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งไมสามารถจัดอบรมในหองเรียนไดเนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมาก
- ศูนยสาํ รอง ทําหนาที่เก็บขอมูลสํารอง
- ศูนยสอบ อยูที่ สบย. ๑ - ๑๒
- โครงการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผานระบบ E-Training
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง โทรศัพทตูสาขาที่อาคารสมานฉันทเสีย
¾ ผอ.สกพ. (นายศัจธร วัฒนะมงคล) ปรารภในที่ประชุมวา โทรศัพทตูสาขาที่อาคารสมานฉันทเสีย
เปนเวลานานมากปจจุบันตองใชโทรศัพทมือถือในการติดตอราชการทั้ง สกพ., สกก. และ กพร.
- มอบสํานักอํานวยการ ดําเนินการซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติ
๕.๒ เรื่อง ตําแหนงพนักงานราชการของ กศน.
¾ กศน. (นายประเสริฐ บุญเรือง) ครม.ไดอนุมัติ ตําแหนงครู ศูนยเรียนรูชุมชน จํานวน ๘,๖๗๒
กวาตําแหนงเปนพนักงานราชการ และในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ นี้ พนักงานราชการดังกลาวจะเดินทางมา
พบกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เมืองทองธานี เพือ่ ขอบคุณทานนายกรัฐมนตรี
และรับนโยบาย ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมกิจกรรมในวันดังกลาวดวย
๕.๓ เรื่อง สกก. เชิญผูบริหารรวมงาน
¾ ผูแทน สกก. (นางชลรส นงคภา) ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงาน
๑. งานแถลงขาว วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ. เปนประธาน งานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตย
๒. เรียนเชิญผูบริหารรวมงานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตย ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแหงชาติ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ทางสํานักลูกเสือฯ ไดทาํ หนังสือเชิญ
และบัตรเชิญเรียบรอยแลว พิธีเปดเริ่ม เวลา ๑๖.๐๐ น. รมว.ศธ. เปนประธาน มีการถายทอดสด NBT
คนรวมงาน ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
วาที่ ร.ต. สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม
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