(ราง)
สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นางจรวยพร ธรณินทร ปศธ. เปนประธานการประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
วาระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่อง การขึน้ เงินเดือนขาราชการระดับ ๑-๕ จํานวน ๔% ขอให สช. พิจารณาดําเนินการเพิ่ม
เงินอุดมหนุนใหกับครูโรงเรียนเอกชน ทัง้ นี้ตองรอใหประกาศออกมาใหเรียบรอยกอน และจะมีการประชุมใน
วันที่ ๘ มิ.ย. ๕๑ ฝากชวยดูแลศึกษารายละเอียดขั้นตอนวาจะดําเนินการอยางไร
๒. เรื่อง การประชุมหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง ในวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๑ ณ หองประชุม
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการผลงานของกระทรวง สําหรับ
วีดีทัศน ที่จะนําเสนอ ขอใหเปนขอมูลและนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนปจจุบัน พรอมสรุปวาป
๒๕๕๒ ศธ. จะทําอะไร
¾ รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) รายงานเพิ่มเติมวา ไดมอบหมายใหแตละองคกรหลัก
มี ๒ ประเด็น คือ
๑. เรื่อง Power Point มอบ กอ. และ กสท. จัดทําสคลิป โดยจะนําเสนอ ปศธ. พิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง
๒. เรื่อง โตะ เกาอี้ ภายในหองประชุม ขอให สอ. ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหเรียบรอย
และในวันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. ไดเชิญองคกรหลักประชุม เพื่อติดตามงานที่ไดมอบหมายในแตละเรื่อง
¾ ปศธ. ฝาก รอง ปศธ. (นายบุญรัตน วงศใหญ) พิจารณาปรับเปลี่ยนเกาอี้ภายในหองประชุม
(MOC) ดวย
๒. เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ เรื่อง ระบบฐานขอมูล Course ware e-Learning (ศทก.)
นายประสิทธิ์พร ดอนแกว ศทก. ไดแนะนํา www. School.net.th ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สงมอบโครงการ Schoolnet ให ศธ. เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๔๖ โดยจะเปนเว็บไซด และ Internet
ทั่วประเทศ สป. จึงไดพฒ
ั นาเว็บไซด School.net.th และไดเปดตัวเว็บไซดเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๔๙ ที่
รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร และเชิญนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาใชเว็บไซด โดยออกไปตามสถานที่ตา ง ๆ
นํามาเขียนเปนบทความ ขณะนี้มีสมาชิกที่เปนผูเรียน ๒,๘๑๒ คน ผูสอน ๕๐๐ คน ประชาชน ๔๕ คน
เปนบทความและเนื้อหา แบงออกเปน ๘ กลุมสาระการเรียนรู

-๒¾ ปศธ. ขอให ศทก. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซดยอดนิยม ประมาณ ๕ เว็บไซด ระยะเผยแพร ๑ เดือน
๒.๒ เรื่อง เชิญบริษัทที่ผลิต e-Learning มานําเสนอ (ศทก.)
ปศธ. แจงวาตามที่ให ศทก. เชิญบริษัทมานําเสนอการเรียนการสอนแบบ Real Time มีหลายรูปแบบ
แบบวีดีโอคลิป แผนซีดี ให รร. ซอรฟแวร สิ่งที่ตองการคือใหบริษัทมานําเสนอรายละเอียดวิชาตาง ๆ รูปแบบ
เปนอยางไร อยากจะไดขอมูลเชิงเทคนิคกอน จึงไดเชิญบริษัทมานําเสนอ
นายสมิต วิโรจนวรรณ แจงวา แนวการพัฒนามี ๒ แบบ ๑. เปน Package พรอมใช ๒. แนวการ
พัฒนาตามผูใช และ ปศธ. แจงวาตามที่ รมว.ศธ. ไดเชิญคณะที่ปรึกษาหารือเรื่องการเรียนการสอน e-Learning
รูปแบบที่จดั ทําจะมีหลายรูปแบบ และใหโรงเรียนมีแผนซีดี และไดมอบให ศทก. นําบริษัทที่ผลิต software มา
นําเสนอ ดังนี้
๑. บริษัท Multimedia Makers
๒. บริษัท Piesoft Products
๓. บริษัท Global Wireless
๔. บริษัท Tell Me More
¾ ปศธ. ใหดาํ เนินการ ดังนี้
๑) มอบ คุณสมิต วิโรจนวรรณ บันทึกรูปแบบการใชประมวลไวดวยวาเปนแบบทีบ่ รรจุใน
Hard Disk เปนระบบ CD / VCD ใชบรรยาย จะไดนําเสนอคณะอนุกรรมการตอไป
๒) มอบ สกก. ทําบันทึกเสนอ รมว.ศธ. ขอใหทําเรื่อง ลูกเสือ ยุวกาชาด ในโครงการ
e-Learning ดวย
๓) มอบ ทปษ. (นายประดิษฐ ระสิตานนท) เปน หัวหนาคณะทํางาน นําทีม ศทก.
ไปศึกษาดูงานดาน IT ที่ รร.อัญสัมชัญบางรัก รร.บางกอกพัฒนา และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๒.๓ เรื่อง การนํา Course ware ของบริษัท Hot IT ลงในเว็บไซด moe.go.th (ศทก.)
นายณรงค โพธิ ศทก. นําเสนอโปรแกรม Hot IT ขณะนี้อยูที่ www.sueksa.go.th ในเมนู
e-Learning และ www.moe.go.th ในเมนู การเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาทั้งหมด ๔ กลุม คือ ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย แนวขอสอบปริญญาโท มีวิชาหลัก ๒ วิชา คือ
วิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ เปน VDO. การสอนของอาจารย และ PDF. เปนเนื้อหารายละเอียด
¾ ปศธ. ขอให ศทก. จัดทําประชาสัมพันธใหเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนตาง ๆ ทราบดวย
และเสนอแนะวา ควรใชคาํ วา เชิญเขามาเรียนเสริมคณิตศาสตรจาก HotIT หรืออยากเกงคณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ เปนตน

-๓๓. เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ เรือ่ ง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สกพ. รายงานวา คณะทํางานของ ๗ สํานักยอย จะทําไมทัน
เนื่องจาก ๖ สํานักนํารอง ไดไปทํา workshop กันแลว สัปดาหทแี่ ลวเมื่อวันศุกรที่ ๑๖ พ.ค.๕๑ ไดหารือตอที่
ประชุม ซึ่ง ผอ.สคบศ. รับที่จะเปนเจาภาพหลักในการขยายผลให ๗ สํานักยอย โดยใหแตละสํานักจัดเจาหนาที่
ไปเรียนรูเพิ่มเติม โดย สคบศ. จะชวยรับผิดชอบเรื่องที่พักและคาอาหาร สวน ๗ สํานักยอย จะรับผิดชอบ
เรื่องคาใชจายในการเดินทาง จึงขอให ปศธ. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเพื่อจักไดดําเนินการตอไป
¾ ปศธ. เห็นชอบใหดําเนินการตามที่ ผอ.สกพ. เสนอ
๓.๒ เรือ่ ง การเจรจาความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย (สต.)
นางผานิต ทิพยสุวรรณ สต. รายงานการเดินทางไปเจรจาความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ ๑๒-๑๗ พ.ค.๕๑ โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อเจรจาความรวมมือ
ดานการศึกษา ๒) เพื่อกระชับความสัมพันธอันดีระหวางทั้งสองประเทศ ๓) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูระดับ
ผูบริหาร ๔) เพื่อทราบขอมูลที่เปนจริงของระบบการบริหารงานของรัสเซีย
คณะผูแ ทนที่รวมเดินทาง มีผูแทนจากหนวยงาน สป. สกอ. สอศ. สพฐ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สสวท. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และไดไปศึกษาดูงานที่สถาบันการศึกษา
ของรัสเซีย ดังนี้
๑. Federal Education and Science Supervision Service
๒. Peoples Friendship University
๓. Pushkin Russian language Institute
๔. Physical-Mathematic School named after A.N. Kolmogorov
๕. School No. ๕๗
๖. Russian State University for the Humanities
- ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
นางสาวสุภาวดี รัตนะ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ
ผูจดรายงานการประชุม

