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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่45 / 2561 

21  พฤศจิกายน  2561 เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
 1   นายอ านาจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

2.  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 3.  นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

4.  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 5.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6.  นางนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 7.  นางอัจฉรา  แก้วกอง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(แทน) 
 8.  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา   ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 9.  นางไมตรี  ส าราญรื่น             ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 10.  นายมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 11.  นางกาญจนา  โฉมอุดม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 12. นางอรุณศรี  ศรีเมือง   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 13.  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
 14.  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1.   นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นางสุพัตรา  คงศิริกร  หัวหน้างานเลขานุการฯ 

2.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง   นักประชาสัมพันธ์  
3.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก   นักจัดการงานทั่วไป 

 4.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 5.  นายภานุพงศ์  พละสาร  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 
  
เริ่มประชุมเวลา 07.30 น.  
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า ข่าว สพฐ.    
โดยมี  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้
รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 16  พฤศจิกายน  2561 

 

 
พ่ีน้องประชาชนอยากทราบว่า ผมมีแนวความคิดอย่างไร ในการแก้ปัญหาระบบการศึกษาของไทย 

  ผมยอมรับว่าแก้ยากเหมือนกันนะครับ  สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าตรงกัน  คือการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ เราจะท าอย่างไร 
เป็นต้นตอของทุกปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น หมายถึง ถ้าระบบการศึกษาดี เราคงไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาเดิม ๆ เรา
ควรจะมีเวลาเหลือ ไปสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น   โดยการศึกษานั้น อย่างน้อยเราต้องยึดหลักการส าคัญ และ
มีสิ่งที่ควรพึงระลึกอยู่เสมอ ก็คือ  

(1) เราเรียนรู้ เราต้องเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ และเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมให้ได้ต่อไป ดังนั้น 
การศึกษาต้องตอบโจทย์เหล่านี้   ไม่ใช่เรียนแล้วไม่มีงานท า ไม่มีเป้าหมายในการท างาน หรือท างานไม่ได้ 

(2) การเรียนในวันนี้ เพ่ือใช้งานในวันหน้า ดังนั้นบทเรียนและหลักสูตร จะต้องถูกออกแบบอย่าง 
มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 ในยุคดิจิทัล ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก็มองไปข้างหน้า 
เตรียมขับเคลือ่นไปสู่อนาคต เช่น หากจะเรียนวิชาการเกษตร เนื่องจากเราเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่กว่าจะเรียน
จบ ตั้งแต่ประถม – มัธยม – อุดมศึกษา ก็ใช้เวลา 6 + 6 + 4 หรือ 16 ปีเข้าไปแล้ว สิ่งที่เรียนก็จะเริ่มล้าสมัย หาก
ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ ดังนั้น การวิจัยและพัฒนา ก็ต้องแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ป้อนสถานศึกษาด้วย 
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ   
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(3) การปฏิรูปการศึกษา ก็เหมือนกับการปฏิรูปด้านอื่น ๆ ที่เราต้องมองตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึง 
ปลายทาง มองให้เห็นทะลุเป็นเส้นตรงเดียวกัน มองให้ทะลุ ซึ่งต้องช่วยกันมอง ช่วยกันออกแบบ และมีการปรับปรุง
แก้ไขตลอดเวลา  รัฐบาลก็คือทีมไทยแลนด์ ต้องท างานบูรณาการกัน  กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ “ผู้ผลิต” ซึ่งก็มี
หลายส่วนด้วยกัน  ทั้งประถม มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา มีทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งมีความแตกต่าง
กันไปในการบริหาร เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมาหารือกันต้องพูดคุยกับกระทรวงเกษตรฯ – อุตสาหกรรม และ
กระทรวงอ่ืน ๆ ที่เป็น “ผู้ใช้แรงงาน” ด้วย ท าอย่างไรจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไปด้วย  เช่น เราตั้งเป้าหมายใน
การสร้าง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีอะไรบ้าง กระทรวงต่าง ๆ ก็ต้องมาพูดคุยกันให้ข้อมูลไป  เพ่ือจะให้
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรการศึกษา  โดยไม่ทิ้งให้เป็นหน้าที่เฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่าง
เดียว ทุกหน่วยงานต้องเตรียมท างานของตัวเองให้สอดคล้องไปด้วย กล่าวได้ว่า ผมอาจจะก าหนดวิสัยทัศน์ได้ คิดได้ 
แต่ก็อาจจะท าได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือน าไปสู่การปฏิบัติได้ ด้วยตัวผมคนเดียวทั้งหมด หรือด้วยรัฐบาลทั้งหมด 
หรือกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด มันเป็นไปไม่ได้ ผมต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และทุก ๆ คน และ  

(4) การศึกษาต้องไม่เพียงแต่สร้างคนเก่ง แต่ต้องเป็นคนดีด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” จึงจะนับได้ว่าส าเร็จการศึกษาวิชาชีวิตนะครับ  นอกจากนี้ 
การศึกษาผมคิดว่าขึ้นอยู่กับสถานบันการศึกษา ครู เด็กผู้เรียนด้วย ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเอาใจใส่ร่วมมือกันมีหน้าที่
ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับในการถ่ายทอดวิชาความรู้ คุณธรรม มีความกระตือรือร้น มีการน าไป ใช้
ประกอบท ามาอาชีพในชีวิตประจ าวันอีกด้วยในอนาคต 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ  

“WRO 2018 : World Robot Olympiad 2018” 
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วันที่ 8 พ.ย. 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ "WRO 2018 : World Robot Olympiad 2018" เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ, พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, Mr King 
Hui Laws ประธานคณะกรรมการ World Robot Olympiad, ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ครู และผู้ปกครองจาก 63 ประเทศ กว่า 7,000 คน 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก World Robot 
Olympiad Association Ltd. (WRO) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 นับเป็นครั้ง
ที่สองหลังจากที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อปี พ.ศ.2005 ถือว่ามีความก้าวหน้ากว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งแรก 
โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่มีจ านวน 2,080 คน จาก 520 ทีมทั่วโลก และเป็นทีมจากประเทศไทย 
จ านวน 22 ทีม กว่า 100 คน  สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการจัดการแข่งขัน นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การบริการ และโรงแรมแล้ว การมาร่วมงานของทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ส านักงานส่งเสริม
การจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และภาคเอกชน บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) ท าให้เกิดการขยายตัวของเวที
การแข่งขันในวงกว้างมากขึ้น พร้อมช่วยสร้างแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ ให้ได้พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ออกแบบ และ
พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งผู้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นก าลังส าคัญที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารด้วยหุ่นยนต์ได้ในอนาคต  ในส่วนของประเทศไทย ขณะนี้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์อยู่
แล้ว และเด็กไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก เราเคยได้รับรางวัลเหรียญทองในปี 2017 แต่ต้องยอมรับว่ายังไม่เป็นระบบ
ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการเรียนตามความสนใจ ดังนั้น การที่ผู้บริหารกระทรวงมาร่วมงานในครั้งนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์อย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของแผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ 
หลักสูตรที่มีมาตรฐาน, ครูที่มีศักยภาพในการสอนเรื่องหุ่นยนต์, โรงเรียนที่มีความพร้อม, ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยสนับสนุนการ
เรียนการสอน, สื่อและเครื่องมือ เป็นต้น  กระทรวงศึกษาธิการ จะมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) เป็นผู้ขับเคลื่อนงานส่วนนี้ โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 
พร้อมจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีโครงการ แผนงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบโจทย์บริบทและความต้องการของ
โรงเรียนแต่ละแห่ง โดยไม่จ าเป็นต้องท าเหมือนกันทั้งหมด และต่อจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการก็จะขับเคลื่อนและสนับสนุน
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ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ  ส าหรับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นการ
ปฏิวัติด้วยระบบดิจิทัล เห็นว่าควรน าระบบดิจิทัลมาช่วยเพ่ิมพลังสมองอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ การเงิน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ตลอดจนพาณิชยกรรม อาทิ ระบบ Artificial Intelligence (AI), Robotic, 
Internet of Things (IoT) สะเต็มศึกษา เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีส่วนช่วยการท างานแทนคน ทั้งการคิด
ค านวณ เครื่องกลอัตโนมัติที่สามารถท างานซ้ า ๆ หรืองานที่ต้องการความถูกต้องแม่นย า เพ่ือคนจะได้ไปคิดค้นและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา เชื่อว่าการจะไปถึงการปฏิวัติยุค 4.0 ได้ จะต้องพัฒนาให้ประเทศมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต (ยุค 1.0-3.0) ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ก่อน จากนั้นจึงจะสร้างประเทศให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 พร้อม
กัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind)  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเอง นอกจากจะต้องจัดสรรและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ทุกโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศสามารถใช้ Hi-
Speed Internet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ต่อจากนี้จึงเป็นความท้าทายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ด้วยโจทย์หรือความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 
และการให้การสนับสนุนที่มีความสมดุล ดังนั้น การเรียนการสอนของนักเรียนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง คือการเรียน
จากโจทย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือโจทย์จ าลองต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างเสริมและเปิดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ดังเช่นการ
จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในครั้งนี้ 

2.  ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร  วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้องและติดตาม 
ความก้าวหน้าการจัดการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด 

สุพรรณบุรี ในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสองพ่ีน้อง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผลการจัดการศึกษาโรงเรียนสองพ่ีน้อง
วิทยา และโรงเรียนบางลี่วิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี, นายอ าเภอสองพ่ีน้อง, ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
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ให้การต้อนรับพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน รร.สองพ่ีน้อง  นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กล่าว
รายงานว่า โรงเรียนสองพ่ีน้องก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2491 จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมี
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 10 คน นักเรียน 136 คน โดยการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นี้ใช้แบบอาคาร
เรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณจ านวน 1,873,000 บาท  ศาสตราจารย์คลินิก 
นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแห่งแรกในชีวิต เนื่องจากตนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจากโรงเรียนสองพ่ีน้อง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ สั่งสอนการด าเนินชีวิตจนกระทั่งมาถึงวันนี้ได้ 
นอกจากนี้โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยายังสร้างบุคลากรที่ท าประโยชน์แก่ประเทศอีกมากมาย จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่โรงเรียนจะ
ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ใช่เพียงสร้างอาคารเรียนเท่านั้น แต่ผู้บริหารและครู
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการบ่มเพาะเด็กตั้งแต่ชั้นปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถ เนื่องจากปัจจุบันเด็กลดจ านวนลง
มาก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างประชากรที่ลดลง รวมถึงการย้ายไปเรียนที่อ่ืน ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เด็กในพ้ืนที่ เพ่ือเด็กจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนในตัวจังหวัดหรือในเมืองใหญ่  ทั้งนี้ ขอให้ครูทุกท่านมี
จิตวิญญาณความเป็นครู กล่าวคือ นอกจากการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กแล้ว ยังต้องอบรมบ่มนิสัย ช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ รวมทั้งแนะน าส่งเสริมให้เด็กเดินไปในทางที่ดี ขณะที่กระบวนการรับรู้ของเด็กในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ด้วย
ความทันสมัยของเทคโนโลยีท าให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองมาแล้วส่วนหนึ่ง ครูต้องดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้ เติมใน
สิ่งที่เขาขาด ส่งเสริมในสิ่งที่เขาถนัด และสนับสนุนให้เขาก้าวหน้าไปให้ไกลที่สุดในชีวิต  "ในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอีก
มาก หากเราไม่เตรียมความพร้อม เด็กจะอยู่ไม่ได้ ครูจึงเป็นคนส าคัญที่สุดในการปูพ้ืนฐานให้เด็ก โดยความรู้เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญ แต่ในอีก 4-5 ปี ความรู้ก็อาจจะล้าสมัยได้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องใส่ใจคือทักษะการใช้ชีวิต สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
ซึ่งหาเรียนจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ต้องได้รับการบ่มเพาะจากครู เพ่ือวันข้างหน้าเด็กไทยจะเติบโตอย่างมีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างการแข่งขัน และพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว   
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแล้ว รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนสองพ่ีน้อง โดยมีนาย
สราวุธ ใจยั่งยืน ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ   ตรวจเยี่ยม รร.สองพ่ีน้องวิทยา : สนับสนุนแฟลตแทนบ้านพักครูหลัง
เก่า  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา อ าเภอสองพ่ีน้อง โดย
นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา รายงานข้อมูลโรงเรียนว่ามีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน 689 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 49 คน ปัญหาหนึ่งที่ส าคัญคือ
บ้านพักครู จ านวน 5 หลัง มีอายุกว่า 50 ปี สภาพโครงสร้างของบ้านพักช ารุดมาก จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สร้างแฟลตส าหรับครูทดแทนบ้านพักเดิม  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวภายหลังส ารวจสภาพบ้านพักครูว่า 
การดูแลครูเป็นเรื่องส าคัญ ครูต้องมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ซึ่งจากการหารือกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. 
ทราบว่า สพฐ. มุ่งมั่นสนับสนุนครูอย่างเต็มที่ โดยจะสร้างแฟลตอยู่อาศัยให้ครูแทนบ้านพักเดิมที่ช ารุดทรุดโทรมอย่าง
แน่นอน  นอกจากนี้ แนะน าให้โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  
ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ผ่านมา ศธ.ได้มีการปลดล็อคข้อจ ากัดหลาย
อย่างเพ่ือให้การท างานคล่องตัวขึ้น รวมถึงเรื่องหลักสูตรที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันวางแผนสู่การส่งเสริมอาชีพตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ได้ โดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม ผู้บริหารมีความเข้าใจ มุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาให้ได้ และถึงแม้ว่าโรงเรียนใดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ก็ยังต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ตลอดเช่นกัน เพ่ือ
ลูกหลานของเราและอนาคตของประเทศไทย  โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา และ
ให้โอวาทแก่นักเรียนว่าครูเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนนักเรียน แต่ที่ส าคัญกว่านั้นคือตัวนักเรียนเองที่ต้องมีความมุ่งมั่น 
ใฝ่ฝันจะมีอนาคตที่ดี อย่าคิดว่าการเรียนที่นี่จะสู้เด็กในเมืองไม่ได้ “มันอยู่ที่ตัวเราจะขวนขวาย พัฒนาตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จให้ได้ เราต้องหาตัวตนให้เจอว่าชอบอะไร รักอะไร แล้วมุ่งมั่นหาความรู้และพัฒนาทักษะนั้นให้ถึงที่สุด 
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 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางลี่วิทยา 

    ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาหลายด้าน อาทิ พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งเป็น
กองทุนที่ช่วยให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า และเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
คุณภาพครู, การประกาศพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ที่เริ่มต้นใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ศรีสะเกษ และสตูล จนถึงปัจจุบันมี
ครบ 6 ภาค 6 จังหวัด โดยสถานศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม สามารถออกแบบ
หลักสูตรได้เอง และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งเป็น พ.ร.บ. ที่ดูแล
การศึกษาทั้งประเทศ เสนอโดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา โดย พ.ร.บ. นี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลง คือ 
การส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเจ้าของการศึกษาทั้งประเทศ ผู้มี
ส่วนร่วมกับการศึกษาในทุกภาคส่วนจะเข้าไปร่วมดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ โดย ศธ.ท าหน้าที่ในการดูแล
คุณภาพมาตรฐานและจัดหางบประมาณ เป็นต้น ส าหรับการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและครู เพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ขอฝากให้ครูทุกคนปรับตัวและปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นเดียวกันกับการ
ท างานของครูที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าปรับใช้มากขึ้น แต่ก็ไม่ควรให้เทคโนโลยีมาท าให้เกิดช่องว่างระหว่างครูและเด็ก โดยครู
จะต้องคลุกคลี เข้าใจ และแนะน าอนาคตเด็กได้ ด้วยการออกแบบและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือดึงศักยภาพของเด็กออกมา ท า
ให้เด็กได้พัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถได้ ตลอดจนครูต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองให้ทุกคนสามารถเป็นครูแนะแนวได้  
ในส่วนของผู้บริหาร ต้องมองไปข้างหน้า มองให้ทันโลก และน าเทคโนโลยีมาใช้ด้วยเช่นเดียวกัน พยายามท าหน้าที่เป็นหัว
ขบวนในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้คิดอยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่สร้างคน การสร้างก าลังคนและอนาคตของชาติ ไม่ใช่หน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่สถาบันการศึกษาทุกระดับจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือ
บูรณาการและเตรียมวิชาชีพควบคู่กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้กับนักเรียน  นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีหลักสูตรระยะสั้น
และบทเรียนออนไลน์เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก การเรียนที่เป็นทางการจะลดความส าคัญลงไปเรื่อย ๆ ประกอบกับความต้องการ
ก าลังคนของตลาดแรงงานก็เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องการก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะมากกว่าการพิจารณาผลการเรียน
และสถาบันที่จบการศึกษา เราจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนตนเองให้ช่วยกันผลิตคนที่มีทักษะฐานสมรรถนะ ปรับการเรียนการสอน
เพ่ือเตรียมอนาคตให้เด็ก โดยไม่สอนให้จ าและเข้าใจอย่างเดียว แต่ต้องสอนให้คิดวิเคราะห์และมีความสร้างสรรค์ด้วย 
นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีหน่วยงานหลักที่ด าเนินการจัดการศึกษา ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1-3 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ 401 โรงเรียน, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ประกอบด้วยโรงเรียน 32 แห่ง, ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 10 อ าเภอ, 
สถาบันอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 แห่ง, การศึกษาพิเศษ 2 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา   
7 แห่ง โดยมีแนวทางการด าเนินงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว จัดการศึกษาตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
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3.  การรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 

 
สพฐ. ประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบาลปี 62 โรงเรียน สพฐ. งดรับอนุบาล 1 หรือเด็ก 3 ขวบ เว้นแต่ 

ในพ้ืนที่ไม่มี ร.ร. ท้องถิ่น-เอกชน โดยต้องเสนอให้ กศจ. พิจารณา ย้ าถ้าเปิดรับโดยไม่มีเหตุผลถือว่าขัดนโยบาย วันนี้      
(20 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมหารือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัด สพฐ. ซึ่งจะมีการเพ่ิมเติมในส่วนของชั้นอนุบาล โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป การรับเด็กเข้าเรียนชั้น
อนุบาล 1 หรือ เด็กอายุ 3 ขวบขอให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่วน สพฐ. ให้รับเด็กชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ขวบ และอนุบาล 3 อายุ 
5 ขวบเข้าเรียนเป็นหลัก ยกเว้นในพ้ืนที่ที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. และ สช. ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนท าเรื่องเสนอ
ผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งให้สพฐ. รับทราบ จากเดิมที่ต้องเสนอมาให้ สพฐ. 
พิจารณา 

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเพ่ือเป็นการกระจายอ านาจ ให้พื้นที่ตัดสินให้มากขึ้น และเมื่อเร็วๆ นี้ จากการ 
ประชุมร่วมกับ อปท. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานได้เห็นชอบแนวทางดังกล่าว และ
มอบหมายให้ สพฐ. ด าเนินการแจ้งให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบ  “จากนี้ สพฐ. จะท าหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ 
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมกันนี้จะประสานไปยังส านักงานปลัด ศธ. แจ้งไปยัง กศจ. 
เพ่ือรับทราบและท าหน้าที่แทน สพฐ. ซึ่งการด าเนินการครั้งนี้เพ่ือย้ านโยบายให้ชัดเจน หากมีโรงเรียนใดฝ่าฝืน เปิดรับเด็ก
อนุบาล 1 เข้าเรียน ทั้งที่ในพ้ืนที่มีโรงเรียนสังกัด อปท. และ สช. เข้าเรียน โดยไม่มีเหตุผล และไม่ได้รับความเห็นชอบจาก 
กศจ. ถือว่าขัดนโยบายของผู้บังคับบัญชา ก็อาจจะต้องพิจารณาเชิงบริหารต่อไป” ดร.บุญรักษ์ กล่าว ดร.นายบุญรักษ์ กล่าว
อีกว่า ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวไม่ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  เพราะรัฐธรรมนูญฯ 
ก าหนดว่าให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งก็รวมถึง อปท. และ สช.ซึ่งกรณีนี้ถ้าพ้ืนที่ใดไม่มีโรงเรียนของ 
อปท. และ สช. จัดการศึกษา สพฐ. ก็จะรับเข้าเรียนได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนปฏิทินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 
2562 โดยเฉพาะระดับอนุบาลที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โรงเรียนสามารถด าเนินการตามเดิมเพียงแต่
จะเป็นการรับระดับอนุบาล 2 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับปฏิทินการรับนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 
ดังนี้ รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม จับสลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม  
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โดย การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพ้ืนที่บริการได้ กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

4.  การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 
5. การแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน ต่ ากว่า 40 คน  ให้อยู่ในดุลพินิจ ของ กศจ. 
แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  ข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่พบบ่อย 

 
 

 
 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 45 / 2561                                                            10 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 45 / 2561                                                            11 
 

2.  ความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสารคามพิทยาคาร 
 

 
3.  โครงการอ่างขางโมเดล จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการอ่างขางในจังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9  
โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดอยอ่างขาง) โรงเรียนบ้านขอบดัง โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านผาแดง  
โรงเรียนสันติวัฒนา แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ซึงอ่างขางโมเดล จะเป็นโรงเรียนที่มีอิสระในการบริหาร
จัดการ กอปศ. จะทดลองน าร่องว่าสามารถท าได้หรือไม่ หากส าเร็จจะต่อยอดไปโรงเรียนในพ้ืนที่สูงอ่ืน ๆ ด้วย โดย
จะให้โรงเรียนเหล่านี้มีอิสระในการบริหารจัดการ 2 ด้านด้วยกัน คือ 1.  ด้านงบประมาณ 2.  ด้านวิชาการ  ส่วน
การประเมินผล จะประเมินสมรรถนะผู้เรียน  10  สมรรถนะ ได้แก่   

1.  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2.  คณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
4.  ภษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
5.  ทักษะชีวิตแลบะความเจริญแห่งตน  
6.  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  
7.  ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม  
8.  การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล  
9.  การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้น า   
10.  สมรรถนะ  จะช่วยให้เด็กไทยมีคุณสมบัติเป็นคนฉลาดรู้ มีความสามารถสูง ใส่ใจสังคม   

นอกจากนี้ ส่วนกลางจะให้อิสาะแก่โรงเรียน 5 ด้าน  ดังนี้   
1.  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
2.  จัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning และ PLC  
3.  การระเมินผลเน้นสมรรถนะหลัก 10 ข้อ  
4.  การขับเคลื่อนโดยบริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและคณะกรรมการในพ้ืนที่  และ 
5.  การมีส่วนร่วมและรับรองคุณภาพจากภาคีเครือข่าย   
ทั้งนี้  ต้องได้รับความร่วมมือจากพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการศึกษาทั้งระดับจังหวัดและ 

ท้องถิ่น ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป  
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  ข้อราชการ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

1.  บ่ายนี้ (21  พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.00 น.) มีประชุมจัดท า MOU จุดเน้น 10 ข้อ  
และมีข้อราชการที่จะแจ้งอีก  จ านวน  10 เรื่อง  ดังนี้ 

1.1.  อ านาจการขออนุมัติไปราชการ มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ออกหนังสือแจ้ง  
ตามหนังสือ สพฐ. ที่ 136 /2560  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2560 

1.2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดปิดสถานศึกษา 
1.3. ระเบียบการลงโทษนักเรียน 
1.4. แนวทางการด าเนินการตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 
1.5. MOU จุดเน้น 
1.6. นโยบายการศึกษาเพ่ือมีงานท า  (หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ) 
1.7. การเปิดสถานศึกษาให้ประชาชนออกก าลังกาย 
1.8. แผนป้องกันภัยในสถานศึกษา 
1.9. บทบาทของผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  กรณีโรงเรียนเรียนรวม  

อยู่ที่โรงเรียนหลัก  และ กรณีที่แต่งตั้งให้เป็น รก ผอ.โรงเรียน 
1.10. NO COPY   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอยกเลิกการเก็บส าเนา 
เอกสารที่ทางราชการออกให้ และขอยกเลิกการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (เงินสด) จุดให้บริการศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE CENTER) เพ่ือด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามมาตรการอ านวยความ
สะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางการออกให้ประชาชน)  
     1.  การขออนุญาตไปราชการ / การออกค าสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงาน และที่ต้องใช้ในการเบิก
เงิน การเชิญวิทยากร ให้ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้ลงนามแต่เพียงผู้เดียว และการเสนอค าสั่ง ให้เสนอเพียง 
1 ชุด เมื่อผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ลงนามแล้ว จึงน าไปถ่ายเอกสารด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป       
โดยมอบงานเลขานุการ เป็นผู้ด าเนินการจัดท าแฟ้มรวบรวมค าสั่งต้นฉบับในการแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ ให้ท่าน 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

1.  กลุ่มอ านวยการได้จัดท าบันทึกข้อตกลงกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เรื่องการบูรณาการบริหารจัดการ 
  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการบริหารจัดการ เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของทั้งสองหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการ จึงได้ท าบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีสาระส าคัญของความร่วมมือ ดังนี้ 
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  1. ด้านอาคารสถานที่ 
   1.1 การรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ตั้งแต่บริเวณสถานที่จอดรถด้านข้างส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ บริเวณ
ศาลาแปด เหลี่ ย ม  และบริ เ วณสระบั ว ด้ านหน้ า อาคารศู น ย์ ก า ร เ รี ยนรู้  ใ ห้ เ ป็ นคว ามรั บผิ ดชอบ  
ในการดูแลรักษาความสะอาด ความร่มรื่น สวยงาม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1.2 นอกเหนือจากข้อ 1.1 ให้เป็นความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด ความ
ร่มรื่น ความสวยงาม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

   1.3 กรณีที่มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในบริเวณสถานที่ของทั้งสองหน่วยงาน 
ให้บุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   1.4 ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองหน่วยงานเห็นสมควร 
  2. ด้านการรักษาความปลอดภัย 

   2.1 การจัดบุคลากรรับผิดชอบการอยู่เวรยามภายในบริเวณพ้ืนที่ของทั้งสองหน่วยงาน 
ดังนี้  
    2.1.1 การอยู่เวรยามบริเวณประตูทางเข้า ให้เป็นความรับผิดชอบ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน 

    2.1.2 การอยู่เวรบริเวณประตูทางออกในภาคกลางวัน ให้เป็นความรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   2.2 ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองหน่วยงานเห็นสมควร  

  3. ด้านการจราจร 

   3.1 ให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน จอดรถในบริ เวณสถานที่จอดรถที่จัดไว้  
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   3.2 ในกรณีที่มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในบริเวณสถานที่ของทั้งสองหน่วยงาน 
ให้บุคลากรน ารถไปจอดไว้ที่ด้านหลังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือเว้นที่จอดรถ
ด้านหน้าของทั้งสองหน่วยงาน ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือผู้รับบริการ 
   3.3 ให้ทั้งสองหน่วยงานจัดบุคลากรร่วมกันในการจัดการจราจร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

  4. ด้านการใช้บุคลากรร่วมกัน 
   การใช้บุคลากรร่วมกัน เช่น การสนองนโยบาย ภารกิจเร่งด่วน โครงการส าคัญ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทั้งสองหน่วยงานตามที่เห็นสมควร 

2.  ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2561 
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บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายการใช้ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ห้อง ขนาดความจุ/พื้นที่ จ านวนผู้เข้าประชุม อัตราค่าใช้จ่าย วัน/ครั้ง 

ห้องประชุมมะขามหวาน 200 คน 200 คน 2,000 

อาคารเอนกประสงค์ ตามกิจกรรม ตามกิจกรรม 2,000 

ห้องประชุม AOC 30 คน 30 คน 500 

ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ 50 คน 50 คน 500 

ห้องประชุมน้ าผึ้ง 30 คน 30 คน 500 

ห้องประชุมกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

15 คน 15 คน 500 

หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีผู้ขอใช้ห้องประชุมในวันหยุดราชการหรือกิจกรรมวันหยุดอ่ืน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม 

จากอัตราปกติเพ่ือให้กับผู้ดูแล วันละ 300 บาท  
2.  กรณีขอใช้อุปกรณ์ เพ่ิมเติม พร้อมติดตั้งให้ท าตามข้อตกลงค่าใช้จ่ายกับผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่  

หรือผู้เกี่ยวข้อง 
  3.  กรณีขอใช้ห้องประชุมเกินก าหนดเวลาให้ท าความตกลงกับผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่หรือ

ผู้เกี่ยวข้อง 
3.  ด้านหลังตึกกลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดท าป้ายแขวน  ให้จอดรถเฉพาะเจ้าหน้าที่  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.  การกลั่นกรองโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียน  ได้จัดท าหนังสือ 
แจ้งกลุ่มโรงเรียนให้ด าเนินการและส่งโครงการฯมาให้กลุ่มนิเทศฯตรวจสอบ และกลั่นกรองเพ่ือเสนอผ่าน รองฯที่
ก ากับ ดูแล กลุ่มนิเทศฯเห็นชอบก่อนน าเสนอ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ืออนุมัติ 
  นางอรุณศรี  ศรีเมือง    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  การอบรม TEPE Online  ครูบรรจุใหม่ต้องได้รับการพัฒนาทุกคน 
นางทัศนา  จันทร์ลา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
1.  การเช่าอินเทอร์เน็ต 
2. การจัดสรรงบประมาณการเช่า DLTV 
3. การนับตัวนักเรียน 
4. การซื้อคอมพิวเตอร์ ของงบประมาณ ปี 2563 
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นางสุพัตรา  คงศิริกร  หัวหน้างานเลขานุการ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
1.  ค าสั่งเสนอให้ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงนามให้เสนอเพียง 1 ชุด 
2. หนังสือที่รักษาการลงนาม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ส าเนาไว้ให้ 1 ชุด 
3. บันทึกข้อสั่งการของผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ในวันพุธหลังรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. 

ให้ งานเลขานุการผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จดบันทึก เพื่อติดตามงาน  
  นางยุพา  ตาลสุก  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการคัดเลือกนักเรียนและ 

สถานศึกษา   เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยให้ด าเนินการตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  พ.ศ. 2555  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 และ
ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2561  นั้น  
  บัดนี้ คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัด  ประจ าปีการศึกษา 2561  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก เป็นดังนี้  
  ประเภทนักเรียน  
  ระดับประถมศึกษา  
  ขนาดเล็ก         - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -     

ขนาดกลาง     - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -     
ขนาดใหญ่        ได้แก่ เด็กหญิงปาณิสรา  อภิรติโกศล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

                                 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์   
           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
           ขนาดเล็ก       ได้แก่ เด็กหญิงพรรณวษา  มาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
 

  ขนาดกลาง       ได้แก่ เด็กหญิงพัชราพา  เพชรน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
โรงเรียนเมตตาวิทยา   

ขนาดใหญ่       - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -     

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ขนาดเล็ก         ได้แก่  นางสาวสุจิตรา  มาดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
  ขนาดกลาง       ได้แก่  นายธนทัต  สิงห์ค า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนเมตตาวิทยา   
  ขนาดใหญ่        ได้แก่  นางสาวปณิดา  สร้อยสาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
ประเภทสถานศึกษา  

    ระดับก่อนประถมศึกษา  
   ขนาดเล็ก       - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -      
   ขนาดกลาง     - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -      
   ขนาดใหญ่      - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -      
  ระดับประถมศึกษา  
   ขนาดเล็ก        - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -       
   ขนาดกลาง      - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -      
   ขนาดใหญ่       - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -      
   ขนาดเล็ก         - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -     

ขนาดกลาง       ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   ขนาดใหญ่        - ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน -      

2.  กีฬา สพฐ.เกมส์  ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2561  
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) 

3.  ส ารวจการว่ายน้ าเป็นของนักเรียน  ก าหนดให้ส่งในวันที่  26  พฤศจิกายน  2561 
นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.  การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ท าบันทึกโดยระบุชื่อผู้ว่าจ้างด้วย   

โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะท าบันทึกแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 
2. การจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ณ  One Stop Service งดจ่ายแล้ว 
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นางกาญจนา  โฉมอุดม  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
1.  สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

(Electronic Government Procurement : e-GP) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิทยากรอบรมจาก สนง.คลัง จ.เพชรบูรณ์ บรรยายสรุปสาระส าคัญของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 พอสังเขปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทุกส่วนราชการ โดยมีหลักการจัดซื้อจัดจ้าง 
ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เน้นการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง 
ราชการมิให้เกิดความเสียหาย 

3. เน้นด้านการใช้เงิน และคุณภาพของสิ่งของเป็นส าคัญ 
4. เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมข้อตกลงคุณธรรม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 
5. ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
6. สอนวิธีการเตรียมเครื่องเพ่ือพร้อมเข้าสู่ระบบ e-GP วิธีเฉพาะเจาะจง ตามล าดับขั้นตอน  

ซึ่งใช้เวลานานในแต่ละขั้นตอน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสัญญาณ Internet ไม่เสถียร และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้เข้า
รับการอบรมบางรายน ามาไม่รองรับกับการปฏิบัติงาน  

7. วิทยากรรับเชิญจาก สตง.จ.เพชรบูรณ์ คือ นายโกศล  พิทยานุกิจ ต าแหน่ง วิศวกร ช านาญการ 
พิเศษ มาบรรยายเกี่ยวกับหลักในการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบงบ
การเงิน รวมถึงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยยกตัวอย่างของการตรวจสอบหน่วยงานอื่น  และเน้นการใช้เงิน
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

8. วิทยากรจาก สนง.คลัง จ.เพชรบูรณ์ บรรยายต่อเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ "การจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติจริงตามข้ันตอนที่ก าหนด ซึ่งยังพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณ Internet ไม่
เสถียร และระยะเวลาในการอบรมไม่เพียงพอกับหลักสูตรที่มีการปฏิบัติจริง   
  9. หากมีปัญหาในการปฏิบัติ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ที่ สนง.คลัง จ.เพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-729741-3 
  นางนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

1.  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ  
มีประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  โดยขอเชิญคณะผู้บริหารและผอ.กลุ่ม หน่วย เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน  โดยในการประชุมครั้งนี้  เพ่ือทบทวนตัวชี้วัดที่ท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 น ามา
ก าหนดตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมทั้งถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมอบหมายภารกิจการจัดท าโครงการ 
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2. ขณะนี้กลุ่มนโยบายและแผน มีเจ้าหน้าที่ลาออก 1 คน คือคุณอารีวรรณ  ติณเวส  
 เจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งจะมีผลวันที่  1  ธันวาคม  2561  กลุ่มนโยบายและแผนเข้าขั้นวิกฤตในเรื่องอัตราก าลังคน  
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 หาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานธุรการให้  มติที่ประชุม  ให้ 
ว่าที่ ร.ต.เข็มพร  แก้วสงค์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางๆก่อน เมื่อได้รับย้ายในต าแหน่งนี้มาแล้วค่อยส่งคืน  โดยทั้งนี้ ให้กลุ่มนโยบายและแผนจัดท าบันทึกเสนอ
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่องขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

 
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 


