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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่46 / 2561 

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

************************************** 
ผู้มาประชุม  
 1   นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 2.  นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 3.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4.  นางนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 5.  นางอัจฉรา  แก้วกอง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(แทน) 
 6.  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา   ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 7.  นางรัศรมี  สุวาชาติ             ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (แทน) 
 8.  นายมนตรี  ช่วยพยุง    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 9.  นางกาญจนา  โฉมอุดม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 11.  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
 12.  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ลาพักผ่อน   
2. นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
3. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 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.  
  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทนผุ้
อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย 
สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า ข่าว สพฐ.    โดยมี  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 23  พฤศจิกายน  2561 

 
               สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รัก ทุกท่าน  
                เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความ
หนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลาน
พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” 
ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักฯ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการ
รักษาสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม     
ในการนี้จะทรงจักรยานในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ าคูคลองส าคัญต่าง ๆ อาทิ คลองมหานาค คลองผดุง
กรุงเกษม คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านการบริหารจัดการน้ าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทางไป - กลับ 39 กิโลเมตร  ซึ่งกิจกรรมปั่นจักรยานนี้จะด าเนินการอย่างพร้อมเพียง
กัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 
พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอทั่วประเทศ และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์บน
หน้าจอ ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นกว่า 2 แสนคนจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานเสื้อที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 
ในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นเสื้อพระราชทานสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้า ด้านหลังมีภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พร้อมทั้งพระ
ปรมาภิไธย ซึ่งในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จะเข้ารับพระราชทานเสื้อ เพ่ือเชิญไปมอบ
แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม นี้ ณ ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด ส่วนใน
กรุงเทพฯ รับที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ นะครับ   พ่ีน้องประชาชนครับ  
               สุดท้ายนี้ ผมได้เตรียมของขวัญปีใหม่ส าหรับเยาวชน และพ่ีน้องประชาชนทุกคน ด้วยการสนับสนุนให้
รักการอ่าน และการเข้าถึงหนังสือคุณภาพของทางราชการ และสถาบันการศึกษา โดยได้สั่งการให้มีการจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วีดิทัศน์ ไฟล์เสียง เป็นต้น เพ่ือให้มีความทันสมัย และ    
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเอกสารความรู้ และ หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
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หน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งก็มีเป้าหมายจะเปิดตัวโครงการ National e-Library ในงานวันเด็กแห่งชาติ  
ปีหน้า ประกอบไปด้วย 2 ระบบ ก็คือ ประเภทสื่อการเรียนรู้ และข้อมูลความรู้ส าหรับเยาวชน และประชาชน
โดยทั่วไป ขอให้ทุกกระทรวงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้จัดท าไฟล์ข้อมูลเพ่ือการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ 
ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้ ทั้งนี้ก็เพ่ือจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก e-Library ของ
นักเรียนและประชาชนทั่วประเทศ ขอให้ติดตามผลงานที่สร้างสรรค์ เพ่ือให้ทุก ๆ คน ได้เติบโต ก้าวหน้า พัฒนา
ตนเอง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของบ้านเมืองในอนาคตด้วย  ผมเชื่อว่าศักยภาพของคนทุกคนไร้ขีดจ ากัด 
หากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนที่ดี และต่อเนื่อง อาทิ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 
นักกอล์ฟสาวไทยมือ 1 ของโลก ได้สร้างประวัติศาสตร์กวาดรางวัลใหญ่ ปิดท้ายฤดูกาลของ LPGA Tour ได้ครบทุก
รางวัล และ รางวัลใหญ่ประจ าปี อีกหลายรางวัล และ “ครูไอซ์” ด าเกิง มุ่งธัญญา หรือ “อัจฉริยะในโลกมืด”ที่แม้
จะพิการทางสายตา แต่ก็สามารถจะเอาชนะข้อจ ากัดทางร่างกาย ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถจบการศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 มาเป็นครูภาษาอังกฤษ สมความตั้งใจ ก็ขอชื่นชม ขอให้เป็น
แรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุก ๆ คน อย่าได้ลดละความพยายาม อย่ายอมจ านนต่ออุปสรรค หรืออย่าย่อท้อต่อ
โชคชะตานะครับ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  สพฐ.ร่วมประชุมหารือ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ

การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
  
 

2.  พิธีเปิดกีฬา “สพฐ. เกมส์” ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย วันที่  26 พฤศจิกายน  2561 

 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับ
ภาคเหนือ โดยมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความประทับใจของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น านโยบายการกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยจัดท าหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะ
การออกก าลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาส าหรับประชาชนทั่วไป และด าเนินการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” 
2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคเหนือ เพ่ือให้นักเรียนจ านวน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แสดงความสามารถด้าน
ทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกายิอารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนา
ความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้  กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนทุกสังกัด แข่งขันกีฬา 7 ประเภท 
ประกอบด้วย 1.ฟุตบอลชาย 2.วอลเลย์บอลชาย-หญิง 3.เซปักตะกร้อชาย-หญิง 4.ฟุตบอลชาย 5.บาสเกตบอลชาย-หญิง 6. 
คีตะมวย 7.ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่
เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี  ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน“สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคเหนือ โดยเขตพ้ืนที่ในจังหวัดสุโขทัย
ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ก าหนดแข่งขันกีฬาตั้งแต่ วันที่ 
26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และสนามกีฬาของ
สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจ านวน 8,000 คน ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาจ านวน 1,428 คน 
คณะกรรมการตัดสินจากสมาคมกีฬาของแต่ละประเภท จ านวน 175 คน  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกก าลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาส าหรับประชาชนทั่วไป โดยให้เด็ก
และประชาชนได้ออกก าลังกาย และใช้สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกและเล่นกีฬา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 
ให้ความร่วมมือเป็นสนามกีฬาจ านวน 30,148 แห่ง พร้อมการสนับสนุนอุปกรณ์ ทั้งนี้มีโค้ดจิตอาสา จ านวน 70,000 คน 
เพ่ือให้บริการกิจกรรมการออกก าลังกายตามกีฬาแต่ละประเภทที่ชื่นชอบ ตามความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนา
ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  หรับการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” 
2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันใน
ระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีมโดยจัดการแข่งขันใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้
ชายแดน ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายนถึง 9 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติรอบรอง
ชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 ธันวาคม 2561 และจะจัดการแข่งขันระดับชาติ
รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย 
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3.  นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน   
ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี วันที่  27  พฤศจิกายน  2561 

 

  

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 27 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ าเภอพนัสนิคม โดยมีนาย
บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ศาสตราจารย์พิเศษ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
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คณะท างานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านหลักสูตรการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ท่ีปรึกษาพิเศษสถาบันภาษาจีน, รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ 
ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมลงพ้ืนที่  รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เริ่มด าเนิน
โครงการ "ห้องเรียนภาษาจีน" ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย จังหวัดล าปาง, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี, 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพฯ และโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี
จากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้เรียนห้องเรียนภาษาจีน ซึ่งถือเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะทางภาษาอีกภาษาหนึ่ง  ศธ. จึงมีแผนที่จะขยายผลโครงการห้องเรียนภาษาจีน ในปี
การศึกษา 2562 อีก 7 โรงเรียน ในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี นครราชสีมา มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ 
และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีความต้องการใช้ภาษาจีน รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย-
จีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมาก  จากการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนภาษาจีนในครั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาในการด าเนินงาน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกครูสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพ เพราะมิใช่เพียงการสอนได้ แต่ครูสอนภาษาต้อง
สอนแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ ได้มอบให้ สพฐ. หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเก่ียวกับแนวทางการคัดกรองและก าหนด
มาตรฐานครู ที่จะมาสอนภาษาจีนตามโครงการห้องเรียนภาษาจีนของโรงเรียนพนัสพิทยาคาร รวมถึงพิจารณา
ประเด็นของความต่อเนื่องในการเรียนภาษาจีน จากระดับชั้นมัธยมศึกษาไปสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่
จะต้องมีหลักสูตรและสถาบันรองรับนักเรียนจากห้องเรียนภาษาจีน ตลอดจนเป็นการต่อยอดเด็กเก่งไปช่วยสอน
ภาษาจีนให้กับรุ่นน้องด้วย  นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อ านวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร กล่าวว่า โรงเรียนมีความ
พร้อมในการเปิดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัคร
นักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งมีผู้สมัคร จ านวน 294 คน ผ่านการสอบคัดเลือกและได้เข้าเรียน จ านวน 40 คน ในส่วน
ของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีครูไทย 2 คน และครูจีน 2 คน สอนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ด้วยการฟัง
และการพูดภาษาจีน รวมทั้งสอนในวิชาพลศึกษาและศิลปศึกษาเป็นภาษาจีน พร้อมทั้งโรงเรียนได้จัดท าบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาจีน มาฝึกสอน 
และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการส่งนักศึกษามาสอนภาษาจีนในโรงเรียนด้วย  
จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนห้องเรียนภาษาจีน มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนได้
ตลอดจนมีความสุขในการเรียนภาษามากขึ้น ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน ก็มีความยินดีและภาคภูมิใจที่
เยาวชนในพื้นท่ี สามารถสื่อสารภาษาจีนกับคนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนมีแผนที่จะขยาย
โครงการห้องเรียนภาษาจีน โดยเปิดท าการสอนในชั้น ม.2 และ ม.3 อย่างต่อเนื่องด้วย  รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิช
ตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีที่จะช่วย
สนับสนุนโครงการห้องเรียนภาษาจีนอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการเตรียมการคัดกรองครูชาวจีนที่จะเข้ามาสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย โดยเบื้องต้นอาจจะให้ครูที่มีความพร้อมแจ้งความประสงค์มาก่อน พร้อมบันทึกวิดีโอการ
สอนภาษาจีนเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
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4.  นายแพทย์  สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.)  ร่วมพิธิเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกก าลังกาย  
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่  27 พฤศจิกายน  2561 

 
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาให้ 

ประชาชนออกก าลังกาย ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ต.ส าโรง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอด
เพชร เลขาธิการ กพฐ. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบนโยบายในการด าเนินงานโครงการ
เปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกก าลังกาย โดยมีผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและเล่นกีฬาร่วมกันในพิธีเปิดนี้          
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกก าลังกาย เป็นการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถใน
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือมุ่งการบรรลุผลส าเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นความส าคัญในการที่จะใช้สถาบันทาง
การศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนคนไทย ให้หันมาสนใจในการออกก าลังกายในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย จึงได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดตัว
โครงการดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของจังหวัดในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ภายใต้หลักการเน้นให้
ความรู้คู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตโรคภัย ส่งเสริมคนไทย ใฝ่ใจออกก าลังกาย โดยขยายแนวนโยบายออกไปสู่
ประชาชนทุกกลุ่มทั้งข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในทุกชุมชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตใน
ครอบครัว ที่ท างาน หรือโรงงาน มาออกก าลังกายนอกเวลาการท างาน เพ่ือเติมเต็มพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของ
สถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ท างานหรือที่พักอาศัย ซึ่งพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะ
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เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาคารสถานที่และบุคลากรครูที่มีอยู่ มิให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา 
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการมี
ความพร้อม และยินดีต้อนรับประชาชนทุกหมู่เหล่าของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการด้วยรอยยิ้ม โดยก าหนด
จุดเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ   ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกก าลังกายมากกว่า 600 คน ซึ่งผลที่คาดว่า
จะได้รับนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังท าให้ประชาชนในชุมชนมีความรักความ
สามัคคีมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนมีกิจกรรมเปิดลานกีฬา รวมถึงประชาชนในชุมชนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นสถานที่ส าหรับออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนอีกด้วย 

5. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสถาบันโคเซน  
ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

 
แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1. การเตรียมตัว งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561   

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.  หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 
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3.  ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Recipe (สุตรรู้ เมนูไข่) โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก  
สพม.39 
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  ข้อราชการ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

1.  การลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยการแสกนนิ้วมือ 
หากมีคนที่ไม่สามารถแสกนนิ้วมือได้  ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ 

ราชการไปไว้ที่หน้าห้องผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อถึงเวลา 08.30 น. ให้เก็บบัญชีลงเวลาทันที 
2.  การจ้างบุคลากรในห้องเรียน  English Program (EP) มอบกลุ่มนิเทศติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับบุคลากรที่จ้างว่าตรงวิชาเอกที่จะสอนหรือไม่  โดยมอบให้     
กลุ่มบริหารงานบุคคล  แต่งตั้งค าสั่งคณะติดตามประเมินผล ออกไปตรวจสภาพจริงของการจ้างบุคลากรมาสอน  
โดยให้ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน กลุ่มนิเทศฯเป็นเลขา  คณะท างานประกอบด้วย กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ทั้งนี้  ก่อนที่ คณะติดตามประเมินผล  จะออกไปตรวจติดตามนั้น ต้องศึกษาหลักสูตรให้ชัดเจน
เพ่ือน าไปชี้แนะให้โรงเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3.  การจ้างบุคลากรที่ใช้เงินอุดหนุนรายหัว ให้ดูอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณด้วย  
มอบหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบแหล่งเงินที่ใช้ในการจ้างบุคลากรมาสอนในโรงเรียน ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบเพื่อ
ชี้แนะให้ปรับปรุงให้ถูกต้อง 

4. น้ าประปา  ขณะนี้ ตัวซัมเมอร์สเสีย (ปั้มน้ า) กลุ่มอ านวยการก าลังด าเนินการประสานให้ 
กลุ่มบริหารงานการเงินด าเนินการหาวัสดุให้  

5. การจ้างพนักงานบริการ  ขณะนี้  กลุ่มบริหารงานบุคคลก าลังด าเนินการประกาศรับสมัคร  
และด าเนินการตามขั้นตอนในปฏิทิน  ทั้งนี้ จะได้ พนักงานบริการ เป็นชาย 1 คน และ หญิง 1 คน  อัตราจ้างเป็น
ลูกจ้างรายวัน เดือนละ 9,000 บาท  เริ่มปฏิบัติงานในวันที่  24  ธันวาคม  2561 

6. การจ่ายค่าห้องประชุม   
บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายการใช้ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 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 

ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล 15 คน 15 คน 500 
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หมายเหตุ 

1.  กรณีท่ีผู้ขอใช้ห้องประชุมในวันหยุดราชการหรือกิจกรรมวันหยุดอื่น ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก 
อัตราปกติเพ่ือให้กับผู้ดูแล วันละ 300 บาท  

2.  กรณีขอใช้อุปกรณ์ เพ่ิมเติม พร้อมติดตั้งให้ท าตามข้อตกลงค่าใช้จ่ายกับผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่ 
หรือผู้เกี่ยวข้อง 

  3.  กรณีขอใช้ห้องประชุมเกินก าหนดเวลาให้ท าความตกลงกับผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 7.  การแก้ไขค าสั่ง ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไรก็ตาม ห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด หากผิดหรือ 
ต้องการเพิ่มเติมให้ท าบันทึกเสนอท่านผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ลงนามแก้ไข 
  นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.  ประกาศต าแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งบุคลากรทางกรศึกษาอ่ืน ตามมาตร 38 ค. (2) สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

-  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
- ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- ต าแหน่งนักวิชการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการหน่วย

ตรวจสอบภายใน) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
    ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว  และมีผู้ยื่นจ านงครบทุกต าแหน่ง  อยู่ในระหว่างข้ันตอนการด าเนินการ
ตามปฏิทินการด าเนินงาน เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

2.  ธุรการโรงเรียน  ที่จ้างในอัตราเดือนละ 9,000  บาท ด าเนินการเกือบครบทุกโรงเรียนแล้ว  
 ยังเหลือ 2 โรงเรียน  เนื่องจาก  ธุรการโรงเรียนในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ลาออก  จึงได้แจ้งคืนอัตรา
ไปยัง สพฐ. และสพฐ.ยังไม่ได้ส่งอัตราคืนมาให้  ได้แก่โรงเรียน  ธาราคีรี และโรงเรียน กม.28 

3.  ลูกจ้างนักการภารโรง  สพฐ.ให้รายงานจ านวนโรงเรียนที่ยังไม่มีลูกจ้างนักการภารโรง  
แต่ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมา  
  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

1.  ขณะนี้  กระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งกลุ่มอ านวยการจะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบอีกครั้งหนึ่งและส่งแบบให้แต่ละกลุ่มด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.  จัดแจกสื่อโครงการจัดท าสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
2. การขยายโอกาสทางการศึกษา  การเข้าไปท าแบบสอบถามใน ม. 1 – ม. 3 เป็นการ 

วัดความถนัดของนักเรียน โดยได้ส่งแบบไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน  45 โรงเรียน 
3. ขณะนี้ก าลังกลั่นกรองโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
นางอัจฉรา  แก้วกอง  รักษาการในต าแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้ขวัญก าลังใจ คณะครูและนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์  

เขต 1 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2561 
  นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งสถานศึกษาให้สมัคร  
ทั้งนี้ ได้ให้โรงเรียนขยายโอกาส ส่งตัวแทน โรงเรียนละ 1 คน 
  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

1.  สพฐ.แจ้งให้ส ารวจการลงโทษบุคลากรที่มีความผิดมาตรา 102  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
รายงานไปแล้ว   ไม่มีบุคลากรถูกลงโทษในมาตราดังกล่าว 
 
 

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

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

 


