
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดทีี่ ๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทกุข์ ช้ัน 5 อาคารดำารงราชานุภาพ
สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายกันต์ ศรีจันท์ทองศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
6. นายสุนันท์ เอกฉมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
7. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรรมการ

ผู้แทนกรมท่ีดนิ
8. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรรมการ

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
11. นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้อำานวยการฝ่าายเทคโนโลยีและส่ือสาร กรรมการ

ผู้แทนการประปานครหลวง
12. นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
13. นายพิศณุ ตนัติถาวร ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี กรรมการ

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
14. นางสาวอภิสมัย มหาขนัธ์ ผู้อำานวยการกองวางแผนระบบสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนองค์การตลาด
16. นางวิภาศรี คงเกล้ียง ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ กรรมการ

แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
17. นายชวลิต จรัสตระกูล ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สบจ. กรรมการ

แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.

18. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการและปฏิบบัิตกิารตามกฎหมาย สกม. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท.

19. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.



- 2 -

20. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
21. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาววรรณภา ขนัติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน กรรมการและ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ
5. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร หวัหนา้กลุ่มพฒันาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวมณฑิณี สุขะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. นางสาวแสงมณี มีน้อย ผู้อำานวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศกกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผก้ง นักวิชาการศกกษา สำานักประสานและพัฒนา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สำานักประสานและพัฒนาการจัดการศกกษาท้องถิ่น
4. นายนิพิฐพนธ์ มหัทธนบุญนพ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน กองการศกกษาฯ อบจ.นครราชสีมา
5. นายอาราม สุวรรณชัยรบ ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา
6. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
7. นายณัฐพล แซ่ล้ิม พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
8. นางสาววีณา สุรวดี นักคอมพิวเตอร์ ๖ การประปานครหลวง
9. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก หัวหน้าส่วน การประปานครหลวง
10. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ นักระบบคอมพิวเตอร์ ๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11. นางสาวสุภาวดี มหาโชค นักประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง
12. นางสาวสุระณี เหลืองธาดา ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
13. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประปาส่วนภูมิภาค
14. นายประจวบ สาแย้ม ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีการส่ือสาร ศูนย์เทคโนฯ สป.มท.
15. นายธน อตุสาหะวัฒนาสุข ผู้อำานวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนฯ สป.มท.
16. นายสมจิตต์ มีชัยเลิศสกุล ลูกจ้างประจำา ศูนย์เทคโนฯ สป.มท.
17. นางสาวปาริชาติ พิมปาน นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนฯ สป.มท.
18. นายธรรมนูญ นามประกอบ ศูนย์เทคโนฯ สป.มท.
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

- ไม่มี -

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวนัที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
-  ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส้ิน ๑๓ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ จำานวน ๒๒ หน้า และได้จัดส่ง
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ไม่มีกรรมการท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทีป่ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
จำานวน ๓ หน่วยงาน ดงันี้

หน่วยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ

องค์การตลาด 1 2  10,640,7500 10,448,642 ลดลง 191,858.-
การไฟฟา้นครหลวง 1 1  9,606,460.00 -
การประปาส่วนภูมิภาค 1 20 52,597,700.00 -

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก

๓.๒ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย ระดับจงัหวดั ประจำาปีงบประมาณ 2556  รวม ๓ หนว่ยงาน ดังนี้

หนว่ยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ

จังหวัดฉะเชิงเทรา 20 25 10,833,590.- -
จังหวัดยะลา 23 27 3,721,100.- -
จังหวัดพะเยา 2 2 940,200.- -

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ ท่ีมมีลูคา่เกนิ 10 ล้านบาทของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่มีขอ้
สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดทำารายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ซก่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบกล่ัน
กรองของคณะทำางานฯ คร้ังท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 รวมท้ังส้ิน 2 โครงการ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ
๔.๑ โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำานักงบประมาณ
จำานวนเงิน ๒๔,๒๘๘,๔๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) วงเงินหลงัจากปรับแก้ไขราคาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ .ศ. ๒๕๕๗ จำานวนเงิน
๒๔,๒๗๘,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจด็หมืน่แปดพันบาทถว้น)

คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตและ
เสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนอัตราค่าพัฒนาระบบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ  ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบก่อนนำาเข้า
พิจารณาในคร้ังตอ่ไป ซกง่หน่วยงานได้ปรับแกไ้ขตามสังเกตของคณะกรรมการฯ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว มีข้อสังเกตให้หน่วยงานปรับแก้ไขค่าพัฒนาระบบควบคุมการเข้าถกงเครือข่ายส่ือสารข้อมูล จาก 10
ระบบ เปนน 1 ระบบ ซก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดเสนอในท่ีประชุมฯ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเปนนหลัก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา จำานวน ๑ โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำาหรับโรงเรียนใน

สงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา จำานวน ๕๗ โรงเรียน งบประมาณรายจา่ยประจำาป ีพ .ศ. ๒๕๕๖ จำานวนเงนิ
๒๔,๓๑๗,๔๘๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๒๐,๗๔๗,๔๘๐ บาท (ยี่สบิล้านเจด็แสนสี่หมืน่เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถว้น)

คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 มีมตเิห็นชอบในหลักการ แตผู้่แทนหน่วยงาน
ประสงค์ขอถอนโครงการเพื่อทบทวนรายละเอียดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนว่าจะดำาเนินโครงการต่อไปได้หรือไม่  และ
หน่วยงานแจ้งว่าได้ทบทวนแล้ว ขอยืนยันว่าหน่วยงานยังจำาเปนนท่ีจะต้องจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาให้กับโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไดส่้งเอกสารให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว

คณะทำางานฯ ประชุมคร้ังท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด แต่ท่ีประชุมคณะทำางานฯ เห็นว่าขณะนี้อยู่ใน
ชว่งการบริหารของคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ซกง่อยู่ระหว่างการพจิารณาโครงการ 1 คอมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตอ่ 1 นกัเรียน ว่าจะไปในทิศทางใด จกงเหน็ควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาตอ่ไป ตามรายละเอยีดเสนอในท่ีประชมุฯ

ฝ่าายเลขานุการฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่ือสารมวลชน ทราบว่าเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2557
ฝ่าายสังคมจิตวิทยา คสช. มีมติให้ยุติโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ท้ังในส่วนของการดำาเนิน
โครงการในปงงบประมาณ ๒๕๕๗ และปงงบประมาณ ๒๕๕๖ ในโซน ๔ ของนักเรียนชั้น ม .๑ (ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) ท่ียังค้างอยู่ และให้นำางบประมาณท้ัง ๒ ส่วน มาดำาเนินโครงการอื่นท่ีเปนนประโยชน์ต่อการศกกษาแทน โดยจาก
การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ๑๐ หน่วยงานหลักท่ีมีสถานศกกษาในสังกดัท่ีต้องซือ้แท็บเล็ตแจกนักเรียน ประกอบด้วย
สำานกังานคณะกรรมการการศกกษาขัน้พืน้ฐาน, สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกกษา, สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศกกษาเอกชน, กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่, สำานกัการศกกษา กรุงเทพมหานคร, สำานกัการศกกษา เมอืงพทัยา, กองบัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน, สำานักงานพระพุทธ-ศาสนาแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สรุปได้ว่า

(๑) ท่ีประชุมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศกกษาธิการทำาเร่ืองเสนอไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการ
คลัง และสำานักงบประมาณ เพื่อขอเปล่ียนแปลงรายการและขอกันเงินงบประมาณแบบไม่มีหนี้ด้วย

(๒) มีข้อสรุปว่านักเรียนทุกคนไม่จำาเปนนต้องได้รับแจกแท็บเล็ตเปนนของตนเอง เพราะใช้เพียงแค่ ๑-๒
ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น จกงถือว่าไม่คุ้มค่า และไม่เหมาะสมท่ีจะจัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน ขณะเดียวกันยังเห็นว่าแท็บเล็ตไม่
เหมาะท่ีจะนำามาใช้สอนนักเรียนตลอดเวลา ควรใช้บางชั่วโมงเท่านั้น นักเรียนควรไดเ้รียนรู้จากครูผู้สอน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(๓) แท็บเล็ตเปนนครุภัณฑ์ของโรงเรียน ซก่งในท่ีประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ระบุว่าจะมอบแท็บเล็ตให้นักเรียนไม่ได้

(๔) แท็บเล็ตมีขนาดหน้าจอเล็ก ทำาให้นักเรียนมีปญญหาด้านสายตา
(๕) แท็บเล็ตท่ีซื้อมาในราคาถูก ทำาให้แท็บเล็ตมีอายุการใช้งานท่ีส้ันเพียง ๓ ปงเท่านั้น และไม่คุ้มค่า

เมื่อตอ้งมีการซ่อมแซม
(๖) โครงการใหม่ควรเปนนลักษณะของห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้แท็บเล็ตร่วมกัน

แต่ในห้องดังกล่าวจะมีรูปแบบอย่างไรนั้น มอบให้ สพฐ. ในฐานะเจ้าภาพหลักจัดประชุมหารือ และเสนอข้อมูลให้ คสช. เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เห็นควรรอความชัดเจนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมอบหมายให้ผู้แทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหาความชัดเจนเพื่อเปนนแนวทางในการพิจารณาโครงการจดัหาเคร่ืองแท็บเล็ตต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดหา

สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นควรให้คณะทำางาน

พจิารณากล่ันกรองโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยนำาขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ไปดำาเนินการศกกษาแนวทางปฏิบิบัติในการพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ใน ๓ ประเดน็ คือ การพิจารณา
คุณภาพและมาตรฐานสื่อการเรียนรู ้ การพิจารณาความเหมาะสมราคาสื่อการเรียนรู้ และการบูรณาการสื่อการเรียนรู้

คณะทำางานฯ ไดจ้ัดประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้
ประเดน็ที่ ๑ แนวทางการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ คณะทำางานฯ ได้เชิญผู้แทน

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศกกษาธิการ  ผู้แทนสำานักประสานและพัฒนาการจัดการศกกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนจากโครงการ
e-learning เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช  และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  ผลการประชุมหารือ
สรุปได้ว่ากระทรวงศกกษาธิการไม่มีการจัดทำามาตรฐานส่ือการเรียนรู้ท่ีเปนนซอฟต์แวร์/โปรแกรม มีเพียงมาตรฐานทางวิชาการ
ท่ีได้รับอนญุาตจากกระทรวงศกกษาธิการให้สามารถใช้ส่ือการเรียนรู้ในสถานศกกษาได้เท่านั้น 

คณะทำางานฯ จกงหารูปแบบอื่นมาเปนนแนวทางในการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานส่ือการเรียนรู้ คือ
หนงัสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ท่ี มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันท่ี ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๑ เร่ือง การจดัหาส่ือการเรียนรู้
และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศกกษา และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันท่ี ๑
มีนาคม ๒๕๕๖ เร่ือง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ซก่งเปนนแนวทางท่ีหน่วยงานต้องถือปฏิบิบัติอยู่แล้ว
เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระของส่ือการเรียนรู้ได้ หน่วยงานต้องปฏิบิบัตติามขั้นตอนกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกส่ือตามหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องแล้ว และให้คำารับรองว่ามีการพิจารณาแล้ว และยืนยันว่ามีความต้องการส่ือ
การเรียนรู้ดังกล่าว

ประเดน็ที่ ๒ แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมราคาสื่อการเรียนรู้ คณะทำางานฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่ได้กำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส่ือการเรียนการสอนไว้  และตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย ข้อ ๕ ระบุว่า “กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด ให้ใช้ราคา
ตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ เปนนราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบิบัติให้เปนนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง”  โดยพิจารณาประกอบกับราคาท่ีหน่วยงานเคยเสนอขออนุมัติ และได้ดำาเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว หากมีการ
พจิารณาโครงการใดแล้ว ตอ่มามหีน่วยงานอื่นเสนอโครงการในลักษณะเดียวกัน โดยมีรายละเอียดเหมือนกันทุกประการ แต่
ราคาแตกตา่งกัน หน่วยงานจะตอ้งชี้แจงว่ามีความแตกตา่งกันอย่างไร

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ประเดน็ที่ ๓ แนวทางการการบูรณาการสื่อการเรียนรู้  คณะทำางานฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกัน
ว่าตามหลักวิชา (ด้านเทคนิค) สามารถดำาเนินงานบูรณาการส่ือการเรียนรู้ได้ แต่เมื่อผู้แทนสำานักประสานและพัฒนาการ
จัดการศกกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมประชุมหารือได้ชี้แจง
และให้ข้อมูลต่อท่ีประชุมคณะทำางานฯ ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปง
และแผนดำาเนินงาน/โครงการพัฒนาสำาหรับโรงเรียนในสังกัดอยู่แล้ว แตส่ำาหรับโรงเรียนนอกสังกัดมีปญญหาอุปสรรคในรูปแบบ
ขั้นตอน และวิธีการท่ีกำาหนดให้การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนดงักล่าวจะกระทำาได้ตอ่เมื่อมีการเสนอโครงการ /กิจกรรม
ท่ีจะขอรับเงินอุดหนุน (รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันท่ี ๘ มกราคม
๒๕๕๓)  อปท. จกงไม่สามารถเวียนแจ้งให้ทุกโรงเรียนนอกสังกัดร้องขอมาพร้อมกันเพื่อวางแผน เนื่องจากเปนนการกระทำาท่ีไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย  คณะทำางานฯ จกงมีข้อสรุปให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศกกษาหาแนวทางแกไ้ขปญญหาอุปสรรค (ข้อ
จำากัดเร่ืองรูปแบบขั้นตอน/ระเบียบ/กฎหมาย) เมื่อปญญหาอุปสรรคได้รับการแกไ้ข ก็จะสามารถบูรณาการได้ 

คณะทำางานฯ มีมติเมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
โครงการเพือ่สนบัสนนุส่งเสริมการจดัหาส่ือการเรียนรู้และอปุกรณ์การเรียนการสอนของหนว่ยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย
โดยใหฝ้่าายเลขานกุารฯ นำาขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ ไปปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดงักล่าว และปรับปรุงแบบรายงาน
การจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (แบบ คกก.มท. ๐๔) ให้สอดคล้องกับร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว

คณะทำางานฯ ได้จัดประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วเห็นควร
เปล่ียนชือ่จาก “หลักเกณฑ์และแนวทางการพจิารณาโครงการเพือ่สนบัสนนุส่งเสริมการจดัหาส่ือการเรียนรู้และอปุกรณ์การเรียน
การสอนของหนว่ยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย”  เปนน “เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาโครงการเพือ่สนบัสนนุส่งเสริม
การจดัหาส่ือการเรียนรู้และอปุกรณ์การเรียนการสอนของหนว่ยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย”  และนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการฯ
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ร่าง
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

โครงการเพ่ือสนับสนุนสง่เสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย

 เพื่อเปนนข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย/ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต้อง
เสนอรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

๑. การดำาเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มนีาคม
๒๕๕๑ กรณีการจดัหาส่ือการเรียนรู้สำาหรับการศกกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและสถานศกกษาระดับปฐมวัย ให้แสดง
เอกสารหลักฐานดังนี้

๑.๑ สำาเนาคำาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศกกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

๑.๒ สำาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตามขอ้ ๑.๑.๑ ท่ีมีมติให้ความเห็นชอบการจัดหาส่ือ
การรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

๑.๓ กรณีท่ีเคยจดัหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ว ในการจัดหาคร้ังต่อไป ให้แนบ
ผลการประเมินการใช้ส่ือการเรียน

๒. การดำาเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที ่๑ มนีาคม 
๒๕๕๖ เร่ือง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ดังนี้

๒.๑ เอกสารหลักฐานยืนยันว่าโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอน มีความเหมาะสม ความจำาเปนน ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับองค์ประกอบดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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๒.๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ประกอบดว้ย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพกงพอใจของ
ผู้เรียน 

๒.๑.๒ ความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น
๒.๑.๓ ความสอดคล้องกับแนวทางการศกกษาของชาติ
๒.๑.๔ ศักยภาพหรือฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ เอกสารหลักฐานยืนยันเพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อนกัน ดังนี้
๒.๒.๑ ไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง  ถา้มี ให้ยืนยันว่าหน่วยงานดงักล่าวไม่มีการตัง้

งบประมาณในโครงการลักษณะดงักล่าวไว้
๒.๒.๒ การแจ้งให้โรงเรียนประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหลักก่อน

๒.๓ เอกสารหลักฐานแสดงการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ 
๒.๓.๑ การเสนอโครงการแยกรายการครุภัณฑ์ท่ีไม่จำาเปนนออกจากการจัดซือ้ส่ือการเรียนรู้และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน
๒.๓.๒ เปรียบเทียบราคากับโครงการ e-learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

๓. ข้อมูลรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ (ตามแบบรายงาน คกก.มท. ๐๔) ดังนี้

๓.๑ ชื่อส่ือ (ชื่อซอฟตแ์วร์/โปรแกรม)
๓.๒ บริษัทท่ีผลิตส่ือ
๓.๓ ลักษณะการใช้งาน (Stand alone หรือ Network)
๓.๔ ราคาซอฟต์แวร์/โปรแกรม (ตอ่ ๑ ชดุ/ ๑ ปงการศกกษา)

- ส่ือการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นท่ี ๑ (ป.๑  - ป.๓)
- ส่ือการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นท่ี ๒ (ป.๔  - ป.๖)
- ส่ือการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นท่ี ๓ (ม.๑  - ม.๓)
- ส่ือการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นท่ี ๔ (ม.๔  - ม.๖)
- ส่ือเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ (ระบุ) …................................... (ดภูาคผนวก)

๓.๕ ลักษณะเนื้อหาของส่ือ เปนนข้อความ (Text) ส่ือมัลตมิีเดยี (Multimedia) กราฟฟิกแอนิเมชั่น 
(Animation Graphic) หรืออื่น ๆ

๓.๖ การมีปฏิบิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (ผู้เรียน) สามารถโต้ตอบไดใ้นระดับใด
๓.๗ ราคาอุปกรณ์/ระบบเสริม (แยกรายอุปกรณ์)

- อุปกรณ์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์/โปรแกรม (เช่น Hard lock, Soft lock)
- อุปกรณ์บันทกกข้อมูล (เช่น External Hard disk, Flash drive)
- อุปกรณ์/ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Management module)
- อื่นๆ (ระบุ) …..........................................

๓.๘ จำานวนลิขสิทธ์ิ
๓.๙ การรับประกันการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามท่ีกระทรวงศกกษาธิการกำาหนด

หมายเหตุ ให้หน่วยงานรับรองสำาเนาถูกตอ้งทุกหน้า

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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แบบ คกก.มท.๐๔
แบบรายงานการจัดหา  สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

จังหวัด ................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................... (เช่น อบจ.นครปฐม)
ชื่อโครงการ .............................................................................................................................................
วงเงินท่ีเสนอขอความเห็นชอบ .................................................................  บาท
รายละเอียด  /  การใช้งานของซอฟต์แวร์  /  โปรแกรมสื่อ
๑. ชื่อส่ือ และบริษัทผู้ผลิตส่ือ ...............................................................................................................
๒. บริษัทผู้จดัจำาหน่าย ..........................................................................................................................
๓. การติดตัง้เพื่อใช้งาน (ใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่อง o )

o ๓.๑ เป็นการใช้งานภายใน ไม่ไดเ้ชื่อมต่อผ่าน Internet
o ๓.๑.๑ ใช้งานได้สำาหรับผู้เรียนคนเดียว (stand alone)

ซอฟต์แวร์/โปรแกรมส่ือ บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ชนิด
o ๓.๑.๑.๑ External hard disk และมี key lock
o ๓.๑.๑.๒ DVD และมี key lock
o ๓.๑.๑.๓ DVD และมี serial number
o ๓.๑.๑.๔ ตดิตั้งมาพร้อมกับเคร่ือง
o ๓.๑.๑.๕ SD card /handy dirve/flash drive/thumb drive

o ๓.๑.๒ ใช้งานได้หลายคนพร้อมกันโดยผ่านเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมส่ือ บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ชนิด
o ๓.๑.๒.๑ External hard disk และมี key lock
o ๓.๑.๒.๒ External hard disk
o ๓.๑.๒.๓ เคร่ืองแม่ข่าย (server)
จำานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน ….................... คน

o ๓.๒ เป็นการใช้งานท่ีต้องเชื่อมต่อผ่าน Internet ต้องเรียกใช้ส่ือจากเคร่ืองแม่ข่ายของบริษัทผู้ผลิตส่ือ
o ๓.๒.๑ จำากัดจำานวนผู้เรียน
o ๓.๒.๒ ไม่จำากัดจำานวนผู้เรียน (unlimited)
จำานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน ….................... คน

๔. ลักษณะของโปรแกรมส่ือ
o ๔.๑ มีระบบจดัการเนื้อหา (สำาหรับอาจารย์ เพื่อจดัการเรียนการสอน)
o ๔.๒ การนำาเสนอบทเรียน

o ๔.๒.๑ กลุ่มท่ี ๑ ประกอบดว้ย ข้อความ (Text) เสียง (Sound) และรูปภาพ (Picture)
o ๔.๒.๒ กลุ่มท่ี ๒ ประกอบดว้ย ภาพวีดทัิศน์ (Video)

o ๔.๒.๒.๑ ประเภทท่ี ๑ เป็นภาพวีดิทัศน์ (Video) ท่ีเกิดจากการถ่ายด้วยกล้องวีดิทัศน์แล้วนำา
มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยการบีบอัดสัญญาณวีดิทัศน์ให้มีขนาดเล็กลงตามมาตรฐาน
การลดขนาดข้อมูลไฟล์ MPEC (Motion Picture Expert Group) ไฟล์มีนามสกุล .avi, .dvi,
.mpeg เป็นต้น

o ๔.๒.๒.๒ ประเภทท่ี ๒ เป็นภาพวีดิทัศน์ (Video) แบบภาพเคล่ือนไหว (Motion Picture) ท่ี
เกิดจากการนำาภาพท่ีเกิดข้้นอย่างต่อเนื่องมาแสดงตดิต่อกันดว้ยความเร็วท่ีสายตาไม่สามารถ
จับภาพได้ เรียกท่ัวไปว่า แอนนิเมชัน (Animation) ไฟล์มีนามสกุล .fla, .flc, .mmm, .swf 
เป็นต้น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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o ๔.๒.๓ กลุ่มท่ี ๓ การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) มี ๒ ประเภทได้แก่
o ๔.๒.๓.๑ ประเภทท่ี ๑ เป็นโปรแกรมท่ีมกีารตอบโตก้บัผู้เรียนไดบ้างส่วนเหมอืน คอมพวิเตอร์ชว่ย

สอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI แตไ่มเ่ตม็รูปแบบ ไมส่ามารถเก็บผลการ
ทดสอบของผู้เรียนได้ ผู้เรียนไม่สามารถใส่ค่าในรูปแบบการทดลองได้ เป็นภาพท่ีสร้างข้้นโดย
ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการนำาภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาเรียงตอ่กันเพื่อให้เกิด
ภาพเคล่ือนไหวโดยมีเนื้อหาภาพเคล่ือนไหวและเสียง ผู้ใช้งานสามารถโตต้อบกับส่ือมัลติมิเดีย
ไดเ้บ้ืองตน้ เช่นลากวัตถหุรือข้อความจากจดุหน้่งไปยังอีกจดุหน้่ง  ไฟล์มีนามสกุล .fla, 
.swf, .exe เป็นต้น

o ๔.๒.๓.๒ ประเภทท่ี ๒ เป็นคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI 
เตม็รูปแบบ มลัีกษณะ “บทเรียนสำาเร็จรูป”  ท่ีสร้างข้น้ในลักษณะซอฟตแ์วร์สำาเร็จรูป (Package 
Software) นำาไปสอน (Instruction) เนือ้หาใหม ่โดยใชค้อมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองมอืในการเรียนการ
สอนบทเรียนหรือนำาเสนอบทเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนดว้ยตนเองไดต้ามระดบัความสามารถของ
ตนเอง ในบทเรียนมแีบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพือ่ทดสอบกอ่นเรียน-หลังเรียน จดุ
เดน่ท่ีสำาคญัของบทเรียน คอื การนำาเสนอเนือ้หาในลักษณะหลายส่ือ (Multimedia) ไดแ้ก่
ประเภท ขอ้ความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพวิดโีอ (Video) 
และเสียง (Audio) โดยท่ีผู้เรียนจะมโีอกาสไดป้ฏสัิมพนัธ์ (Interactive) กบับทเรียนโดยผ่านเคร่ือง
ไมโครคอมพวิเตอร์ไดต้ลอดเวลา รวมท้ังการแสดงผลการเรียนใหท้ราบทันทีดว้ยขอ้มลูย้อนกลับ 
(Feedback) แกผู้่เรียน และเกบ็ผลการเรียนได้

o ๔.๓ มีแบบทดสอบ จำานวน ........................ ขอ้
o ๔.๓.๑ ประเภทท่ี ๑ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันทีโดยไม่ได้บันท้ก

คะแนนลงฐานข้อมูล
o ๔.๓.๒ ประเภทท่ี ๒ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันที มีการบันท้กคะแนน

ลงฐานข้อมูล
o ๔.๔ มีเฉลยแบบทดสอบ โดยแสดงวิธีทำาโดยละเอียด

๕. จำานวนลิขสิทธ์ิท่ีจัดหา (จำานวนชดุ/license) …...........................................................
๖. ราคาต่อชดุโปรแกรม

o ๖.๑ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศก้ษาปีท่ี ๑ – ประถมศก้ษาปีท่ี ๓ ............................. บาท
o ๖.๒ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศก้ษาปีท่ี ๔ – ประถมศก้ษาปีท่ี ๖ ............................. บาท
o ๖.๓ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศก้ษาปีท่ี ๑ – ประถมศก้ษาปีท่ี ๖ ............................. บาท
o ๖.๔ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศก้ษาปีท่ี ๑ – มัธยมศ้กษาปีท่ี ๓ ............................. บาท
o ๖.๕ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีท่ี ๑ – มัธยมศ้กษาปีท่ี ๓ ............................. บาท
o ๖.๖ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีท่ี ๔ – มัธยมศ้กษาปีท่ี ๖ ............................. บาท
o ๖.๗ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีท่ี ๑ – มัธยมศ้กษาปีท่ี ๖ ............................. บาท
o ๖.๘ อื่น ๆ ระบุ (ดูภาคผนวก) .................................................. ราคา ............................. บาท

๗. อุปกรณ์ท่ีผู้เรียนใชซ้อฟต์แวร์/โปรแกรมส่ือ
o ๗.๑ เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์
o ๗.๒ แท็ปเล็ต
o ๗.๓ ผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Board)

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ไดอ้ภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า
ประเดน็ที่ ๑ แนวทางการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ คณะกรรมการฯ พิจารณา

ตามขอ้มลูและคำาชีแ้จงจากหนว่ยงานท่ีเขา้ร่วมประชมุหารือในการประชมุคณะทำางานฯ เมือ่วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้ว
เห็นว่ายังไม่ปรากฏิบมาตรฐานส่ือการเรียนรู้โดยหน่วยงานหลักทางการศกกษา จกงควรใช้รูปแบบอื่นเปนนแนวทางในการพิจารณา
คุณภาพและมาตรฐานส่ือการเรียนรู้ไปพลางก่อน  

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปนนหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศกกษาท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีพระราชบัญญัติการศกกษาแห่งชาติ
กำาหนด และกำาหนดมาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่นของสถานศกกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปนนไปใน
แนวทางเดยีวกนั จกงเหน็ควรมอบหมายใหผู้้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่พิจารณาตรวจสอบส่ือการเรียนรู้และอปุกรณ์
การเรียนการสอนในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปนนไปตามมาตรฐานการจัดการ
ศกกษาท้องถิ่น และให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ประเดน็ที่ ๒ แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมราคาสื่อการเรียนรู้  คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่ได้กำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส่ือการเรียนการสอนไว้ จกงเห็นควรปฏิบิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ ๕ “กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด ให้ใช้
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ เปนนราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคา
อา้งองิตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบบัิตใิหเ้ปนนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั มตคิณะรัฐมนตรี และหนงัสือส่ังการ
ท่ีเกีย่วขอ้ง”  โดยพจิารณาประกอบกบัราคาท่ีหนว่ยงานเคยเสนอขออนมุตั ิและไดด้ำาเนนิการจดัหาเรียบร้อยแล้ว หากมกีารพจิารณา
โครงการใดแล้ว ตอ่มามหีนว่ยงานอืน่เสนอโครงการในลักษณะเดยีวกนั โดยมรีายละเอยีดเหมอืนกนัทุกประการ แตร่าคาแตกตา่งกนั
หน่วยงานจะต้องชีแ้จงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ประเดน็ที่ ๓ แนวทางการการบูรณาการสื่อการเรียนรู้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลัก
วิชา (ดา้นเทคนิค) สามารถบูรณาการส่ือการเรียนรู้ได้ แต่ตดิขดัข้อกฎหมายในรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการท่ีกำาหนดให้การตั้ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนนอกสังกัดจะกระทำาได้ต่อเมื่อมีการเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอรับเงินอุดหนุน
จกงควรแก้ไขปญญหาอุปสรรคดังกล่าวก่อน 

เนื่องจาก สถ. เปนนหน่วยงานหลักในการกำากับดูแล อปท. จกงเห็นควรมอบหมายให้ผู้แทน สถ. รับไป
หารือฝ่าายกฎหมาย รวมท้ังฝ่าายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดำาเนินการศกกษาหาแนวทางแก้ไขปญญหาอุปสรรค (ข้อจำากัดเร่ืองรูปแบบ
ขั้นตอน/ระเบียบ/กฎหมาย) เพื่อท่ี อปท. จะสามารถบูรณาการส่ือการเรียนรู้ได้ต่อไป
มติทีป่ระชุม ๑. เห็นชอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจดัหาส่ือ
การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามท่ีคณะทำางานฯ เสนอ

๒. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำาเนินการตรวจสอบส่ือการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปนนไปตาม
มาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถกงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้ส่ือ
การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เปนนส่วนประกอบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองของคณะทำางานฯ คร้ังที่
4/2557 เมื่อวนัที่ 11 มถิุนายน 2557 แล้ว จำานวน 2 โครงการ คือ

การประปาส่วนภูมภิาค จำานวน   1   โครงการ
1. โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รองรับโครงการระบบสารสนเทศด้าน

ผู้ใช้น้ำา ระยะที ่3 งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี2557 จำานวนเงนิ 38,827,090 บาท (สามสบิแปดลา้นแปดแสนสองหมืน่
เจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการท่ี 2
เคร่ืองพิมพ์ฉลาก ชนดิหัวพิมพ์ความร้อน สำาหรับโครงการ CIS ไมไ่ด้ใช้ราคาต่ำาสุดเปนนราคาอ้างอิง

ผู้แทนหน่วยงาน (นางจีรภา  จีะมะกร หน.งานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชี้แจงว่า ราคาต่ำาสุด
เปนนราคาจากเว็บไซต์ซก่งไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน เนื่องจากมีการรับประกันเพียง 1 ปง และไม่รวม on-site
service โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีมาตรฐานการรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวม 3 ปง และมีบริการ on-site service

คณะทำางานฯ มีข้อสังเกตว่า หากสัญญาหลักระบุตามมาตรฐาน 3 ปง บางรายการซก่งระบุการรับประกัน
เพียง 2 ปง จะขัดแย้งกับสัญญาหลัก ซก่งผู้แทนหน่วยงานชี้แจงว่า ในสัญญาหลักเขียนว่าการรับประกันให้ดูท่ีภาคผนวก จะใส่
จำานวนปงท่ีรับประกันไว้ท้ายคุณลักษณะพื้นฐานของแต่ละรายการ  ซก่งการประปาส่วนภูมิภาคเคยพยายามปรับมาตรฐานการ
รับประกันเปนน 5 ปง แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากปงท่ี 4-5 อุปกรณ์จะเสียบ่อยตามสภาพการใช้งาน และ
ทำาให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มมากขก้น เนื่องจากเปนนเคร่ืองท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาค สำาหรับอุปกรณ์ท่ีระบบการรับประกัน
2 ปง คือ เคร่ืองพิมพ์ dot matrix เปนนเร่ืองท่ีใช้งานมาก ซ่อมบ่อยคร้ัง ผู้รับจ้างไม่สามารถรับภาระการซ่อมแซมในปงท่ี 3 ได้
และเคร่ืองสำารองไฟฟ้า ผู้จำาหน่าย (vendor) รับประกัน 2 ปง ถ้ารับประกัน 3 ปง จะบวกราคาเพิ่ม

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายพิศณุ ตันติถาวร ผอ.ฝ่าายวางแผนฯ คณะทำางานฯ) เรียนท่ีประชุมว่า
กฟน. ได้กำาหนดการรับประกันตามการใช้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่รับประกัน 5 ปง แต่ถ้าเปนนงานบริการประชาชน
จะกำาหนดการรับประกัน 3 ปง เนื่องจากเปนนเคร่ืองท่ีใช้งานมาก

ผู้แทนศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (นายพจิกัษ ์เพิม่ประเสริฐ ท่ีปรกกษาคณะ
ทำางานฯ) มีขอ้สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีระบุว่าผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากตา่งประเทศ เนือ่งจากทำาใหร้าคาสูงขกน้ ควรใชม้าตรฐานของหนว่ยงานในประเทศไทย หากเกดิปญญหาจะสามารถฟอ้งร้องได้
และให้ตดัข้อความท่ีระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคุณลักษณะเฉพาะด้วย

คณะทำางานฯ มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเพิ่มหมายเหตุว่ามาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคมีการ
รับประกัน 3 ปง รวม on-site service และความต้องการใช้งานระบบปฏิบิบัติการท่ีระบุว่าเปนน Windows 7 Professional
หรือดกีว่า โดยมตท่ีิประชมุเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการฯ ตามขอ้สังเกตและเสนอแนะของคณะทำางานฯ
ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบแล้ว เหน็ควร
นำาเสนอเขา้ท่ีประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่โปรดพจิารณาตอ่ไป รายละเอยีดตามเสนอในท่ีประชมุฯ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเปนนหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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การไฟฟ้า  สว่นภูมิภาค   จำานวน ๑ โครงการ
2. โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบ

ปฏิบัติการ และเค ร่ืองพิมพ์ Plotter ขนาด A1 ทดแทนงบประมาณรายจ่ายประจำาปี  2557  จำานวนเงิน
23,784,792.00 บาท ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% จำานวนเงนิ 1,664,935.44 บาท รวมวงเงนิทัง้สิน้ 25,449,727.44 บาท
(ยี่สบิห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจด็บาทสี่สิบสี่สตางค์)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการท่ี 1
เคร่ืองพิมพ์ Plotter ขนาด A1 ให้นำาไปอยู่ในกรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ของ GIS ซก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าาย
เลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเสนอใน
ท่ีประชุมฯ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเปนนหลัก

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท
ของสว่นราชการ ซึง่เปน็ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐทีจ่ะเปน็ผู้พิจารณา ซึง่ผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบกลัน่กรองของคณะทำางานฯ คร้ังที ่4/2557 เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2557 แลว้ รวม 2 โครงการ คอื

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๒ โครงการ
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2557 (2557 – 2559) จำานวนเงิน
348,666,300 บาท (สามร้อยสี่สิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 330,893,100 บาท (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึง่ร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว เห็นว่าเปนนโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท เปนนความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของรัฐท่ีจะเปนนผู้พจิารณา เหน็ควรนำาเสนอเขา้ท่ีประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่โปรดพจิารณา กอ่นใหห้นว่ยงานนำาเสนอ
โครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป โดยให้ดำาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และให้มกีารแขง่ขนั
อย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก

4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference
System) งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี2556 - 2558 จำานวนเงนิ 226,087,000 บาท (สองร้อยยีส่บิหกลา้นแปดหมืน่
เจด็พันบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ 127,713,600 บาท (หนึง่ร้อยยีส่บิเจด็ลา้นเจด็แสนหนึง่หมืน่
สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว เห็นว่าเปนนโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท เปนนความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของรัฐท่ีจะเปนนผู้พจิารณา เหน็ควรนำาเสนอเขา้ท่ีประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่โปรดพจิารณา กอ่นใหห้นว่ยงานนำาเสนอ
โครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป โดยให้ดำาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และให้มกีารแขง่ขนั
อย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)






