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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที่ 2  / 2561 
17  มกราคม  2561 เวลา  07.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
3. นายวลี  มีภู ่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ (แทน) 
4. นายจรัญ  จากยางโทน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
5. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(แทน) 
6. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1      ไปราชการ 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
3. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ  
4.  นางมาลี  ไกรพรศักดิ์  ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน      ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
3.  นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

   นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อมด้วย 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ซึ่งจัด
จังหวัดก าแพงเพชร  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมี
นโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 

1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 12  มกราคม  2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 12  มกราคม  2561 เวลา 20.15 น. 
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เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561 นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

ได้ประทานคติธรรมลงในหนังสือวันเด็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ มีใจความส าคัญ กล่าวถึงวิธีการครองตนเป็นคนดี 
เป็นที่รักของทุกคนวิธีหนึ่ง เรียกว่า "อัตถจริยา" ได้แก่ การบ าเพ็ญประโยชน์ การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
อาทิ การช่วยเหลือ ท างาน สร้างสรรค์เพ่ือสังคม ด้วยความตั้งใจ ด้วยความดีงาม และมีสติปัญญา ส าหรับหนังสือวันเด็ก
แห่งชาติปีนี้ ชื่อ "ฮีโร่ตัวจิ๋ว" มเีนื้อหาภายในเล่ม เป็นการน าเสนอเรื่องราวดี ๆ ของเยาวชนไทย ที่คัดเลือกมาจากท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศ ที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และจินตนาการ อีกท้ังเป็นตัวอย่างที่ดี ส าหรับเด็กไทยให้รู้รักสามัคคี 
ด าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการท าความดี และสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดีงาม ตามพระ
ราโชวาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันนิยม ได้แก่ โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" 
และในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ส าหรับเด็กและเยาวชนความว่า "บ้านเมืองเรา
มีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคน ผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสาน และรักษาสิ่งดี
งามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้ง สร้างเสริม พัฒนา ให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป" ผมขอให้ลูกหลานไทยทุกคนได้น้อมน าคติ
ธรรม และพระราโชวาท ดังที่ได้กล่าวมานั้น ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต และในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญ ที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไปได้อย่างบริบูรณ์ในภายภาคหน้าก็ด้วยผู้ใหญ่
ในวันนี้ ได้ช่วยกันปลูกฝัง และสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม อย่างน้อยที่สุด ขอให้เด็ก ๆ 
รู้สึกอ่ิมเอม และเบิกบานใจทุกครั้ง ที่ได้ท าความดี ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย 
หรืออุปสรรคใด ๆ และขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า "พลังแห่งความศรัทธา" จากจุดเล็ก ๆ จากคนตัวเล็ก ๆ แล้วเมื่อรวมตัว
กัน ด้วยพลังความสามัคคีแล้ว ย่อมมีอานุภาพสูง ผมจึงอยากให้ลูกหลานของเราได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้พลัง
เหล่านั้น เพ่ือสังคมและประเทศชาติในทางที่ถูก ส าหรับค าขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ คือ "รู้คิด 
รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ซึ่งผมเห็นว่าศักยภาพของเด็กไทย ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าเด็กชาติไหน ๆ ในโลก 
ยกตัวอย่าง ตัวแทนนักเรียนอาชีวะของเรา สามารถสร้างชื่อ คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะน้ าแข็งนานาชาติ 
ประจ าปี 2561 ที่ประเทศจีน สร้างสถิติรักษาแชมป์สมัยที่ 2 ให้กับทีมตนเอง และสมัยที่ 9 ให้กับประเทศไทยอย่าง
น่าชื่นชม ทั้ง ๆ ที่บ้านเราก็ไม่มีหิมะตก และอากาศก็ไม่หนาวมาก จนน้ ากลายเป็นน้ าแข็ง แต่เราก็มีพลังความคิด
สร้างสรรค์ สามารถจะสะท้อนศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติผ่านก้อนน้ าแข็ง โดยให้ชื่อผลงานว่า "อาชา ปักษา 
มัจฉา วารี" หรือ ม้า นก ปลา และน้ า อันสะท้อนถึงความเป็นชาติไทย และคนไทยคือความเจริญ ก้าวหน้า ความมี
อิสระเสรี ความม่ังคั่งอุดมสมบูรณ์และความสุข  จากค าขวัญวันเด็กที่มอบให้ ผมก็อยากให้เด็กไทยในยุค "ไทยแลนด์ 
4.0" ได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของเราเองได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลย ถ้าเด็กของเราขาดซึ่งครูที่มากด้วยคุณภาพและ
ศักยภาพ เพราะครู นักเรียนมีความผูกพัน เชื่อมโยงกัน เหมือน "เหตุและผล" เมื่อเหตุดี ผลก็งดงามตามมาด้วย 
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ดังนั้น ผมจึงขอมอบค าขวัญวันครูครั้งที่ 62 ประจ าปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2561 ว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครู
ดี มีศรัทธา" ก็คือ ต่างฝ่ายต่างมีศรัทธาให้แก่กันและกัน ที่ส าคัญทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีศรัทธาในสิ่งที่ท า คือ ความดีและการ
สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ  ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชน และขอขอบใจเยาวชน
ลูกหลาน จากท่ัวประเทศ ที่มีน้ าใจส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ถึงนายกรัฐมนตรี ถึง "ลุงตู่" ซึ่งความปรารถนาเหล่านั้น จะ
ช่วยสร้างก าลังใจให้กับผมในการท างานเพ่ือพวกเราทุกคน เพื่อประเทศชาติ ท าให้ผมรู้สึกว่า "เรามีความใกล้ชิดกัน" 
สัมผัสกันได้ และ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ก็ขอให้พรอันประเสริฐเหล่านั้น ส่งผลเกื้อหนุนให้ทุกคนและครอบครัวมี
ความสุข ความเจริญ ด้วยเช่นกัน  ส าหรับ "งานวันเด็กแห่งชาติ" วันพรุ่งนี้ ณ ท าเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน "เด็กไทย 
ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่น ามาแสดงภายในบริเวณงาน และ
เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกปี ส าหรับการจัดงานของหน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียง
ก็มีกระทรวงศึกษาธิการ ฝั่งตรงข้ามถนนราชด าเนิน สวนสัตว์ดุสิตที่เปิดให้เที่ยวชมฟรี หรือศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจัดให้มี "Fin for Fun Camping" ก็น่าจะเป็นอีกประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ ท าให้เข้าใจเรื่องการวางแผน
การเงิน และวินัยการออม เป็นเรื่องเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง ผ่านเกมสนุก ๆ ส าหรับเด็ก ๆ ที่เหมาะสมกับวัย ที่มีค าว่า 
Fin นั้น ง่าย ๆ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเงิน เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้  พ่ีน้องประชาชนที่รัก ทุกท่านครับวัน
เด็กปีนี้ รัฐบาลไม่เพียงแต่มีค าขวัญ หรือการจัดงานตามปกติเท่านั้น แต่ได้เตรียมของขวัญส าหรับเด็กและสังคมไทย เพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดการให้มี "สถานีวิทยุเด็กและครอบครัว" เป็นช่องทางเฉพาะ ที่มีรายการหลากหลาย เพ่ือ
เยาวชนทุกช่วงวัยและครอบครัว ปัจจุบันประเทศของเราเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" (หรือ Aging society) เต็มรูปแบบ ใน
อนาคตอันใกล้ ในขณะที่อัตราการเกิดในบ้านเราน้อยลง คือ เด็กเกิดน้อยลง ในจ านวนที่ลดลงนี้ กลับมีอัตราการเกิด
และการท้องที่ไม่พร้อมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก อีกท้ังคนรุ่นใหม่ แม้มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ แต่อาจจะไม่ประสงค์จะ
มีลูก หรือไม่อยากจะแต่งงาน เพราะฉะนั้น บ้านเราจึงจะมีปัญหาซ้ าเติม 2 ชั้น คือ นอกจากเด็กจะเกิดน้อยแล้ว ยังมี
ความเสี่ยง ที่เด็กเกิดมาน้อยนั้น ด้อยคุณภาพ อาจจะส่งผลต่อ "แรงงาน" ของชาติในอนาคตด้วย   รัฐบาลให้
ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ด้วยเด็ก ๆ คือ อนาคตของชาติ จะท าอย่างไร ให้เด็กที่เกิดมาแม้จะน้อยลง แต่มาก
ด้วยคุณภาพ เพราะพวกเขาต้องเติบโต กลายมาเป็นก าลังหลักในยุคต่อไป ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มบ้านเต็ม
เมือง เรายิ่งต้องตระหนัก และช่วยกันดูแลลูกหลานของเราให้รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามที่ผมได้
กล่าวไว้ ในค าขวัญวันเด็กแล้ว เพราะต้องการจะเน้นให้เด็ก ๆ โดยเฉพาะตั้งแต่เด็กเล็ก ให้รู้เท่าทัน และใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ เด็กบางคนที่ติดเกม ต้องเป็นการเล่นเกมที่เกิดประโยชน์ หรือฝึกทักษะ แบบนี้สามารถส่งเสริมให้ถูก
ทางได้ แต่หากเป็นการถูกเกมมอมเมาแล้ว พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ต้องช่วยกัน ป้องกันแก้ไขสังคม และสื่อมวลชน ก็ต้อง
ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับลูกหลานไทยด้วย  เรื่องนี้ส าคัญมากโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติถึงความส าคัญ
กับเด็กเล็กไว้เป็นครั้งแรก โดยในมาตรา 54 วรรคสอง ว่า "...รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแลและพัฒนา 
ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย..." อีกท้ังยังเขียนส าทับไว้ 
ใน "หมวดปฏิรูป" อีกต่างหาก รัฐบาลจึงจะให้ของขวัญวันเด็ก แก่เด็กและครอบครัว ด้วยการมอบ "ความรู้" ที่ถูกต้อง 
เหมาะสม กับพัฒนาการเด็ก "ทุกช่วงวัย" ด้วยการน าร่องท าสถานีวิทยุเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะ ไม่มีรายการอื่น
ปะปน ผมได้มอบนโยบายให้กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งศึกษา หาแนวทางการด าเนินการมา
เสนอ โดยให้เริ่มออกอากาศในทันทีที่พร้อม ถึงจะออกอากาศไม่ทันในวันเด็กนี้ แต่คาดว่าจะทันใน "วันครอบครัว" เดือน
เมษายนปีนี้ แน่นอน   สิ่งที่ผมต้องให้นโยบายเป็นพิเศษ เพราะรู้ดีว่ารายการทางสื่อนั้น ที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ
รายการเด็ก ไม่อาจเปรียบเทียบได้กับ "ความส าเร็จทางธุรกิจ" ที่วัดกันด้วยผลประโยชน์และก าไร "ที่เป็นเงินตรา" จึง
มุ่งเน้นน าเสนอรายการบันเทิงเริงรมณ์ ซึ่งก็ไม่ได้เสียหาย เพียงแต่ว่าเราต้องมีทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไปด้วย  เพราะฉะนั้น
วันนี้ ในทางธุรกิจนั้นอาจจะแข่งขันกันไม่ได้ หรือไม่มีรายได้ที่มีผลต่อการประกอบการ เพราะฉะนั้นการที่จะผลิตสื่อ
ส าหรับเด็กและครอบครัวนั้น เป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งวัดความส าเร็จ ด้วย "คุณภาพชีวิต และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ของชาติ" ที่ไม่อาจสะท้อนได้จากเพียง GDP เท่านั้น เราต้องค านึงถึง "ความสุข" ของคนในชาติเป็นส าคัญ ดังนั้น รัฐบาล
นี้จึงต้องเข้ามาสนับสนุน และให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง ในส่วนที่เอกชนไม่ลงทุน เช่นเดียวกับ โครงการ "เน็ต
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ประชารัฐ" ถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ สิ่งที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูป
สื่อมวลชน และระบบดิจิตอล เทคโนโลยีด้วย  

2.  ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ประชุม
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจรที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

3. ค าขวัญวันครู  “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”   การจัดงานวันครูประจ าปี 2561  มีทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค   โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้เมตตากับอาชีพครู โดยให้วันครู เป็นวันหยุดทางการศึกษา อาชีพครูเป็นอาชีพที่
ได้รับการยอมรับ ความศรัทธาจากทุกอาชีพ  ดังนั้น ครู ต้องมีหลักในการด ารงชีวิต ดังนี้  ครองตน ครองคน ครองงาน 

ครองตน หมายถึง ให้ทบทวนวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
ครองคน  หมายถึง  ให้ดูแลลูกศิษย์ให้ดี ยอมรับควมแตกต่างของลูกศิษย์ให้ได้ ความหนักแน่นเป็นความงดงามของ

คุณครู 
ครองงาน  หมายถึง  พานักเรีนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พัฒนาเด็กให้มีความรู้เท่าเทียมกัน บรรลุวัตถุประสงค์   

ของชาติ มีการจัดการเรียนการสอนที่จัดเชน รู้เทคนิคใรการสอน พัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยน าพานักเรียนไปสู่คน
ไทย 4.0  

4.  กระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจและรับฟังสภาพปัญหา รร.บนเกาะ จ.สตูล 
ผู้บริหาร ศธ. มูลนิธิชัยพัฒนา ส านักงบประมาณ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังสภาพปัญหา ให้ก าลังใจ และหา
แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นทีเ่กาะ จังหวัดสตูล 

 
เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม

ด้วย นพ.โศภณ นภาธร ผูช้่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ, นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คณะผู้บริหารจากมูลนิธิ
ชัยพัฒนา และผู้แทนจากส านักงบประมาณ ลงพ้ืนที่ จ.สตูล เพื่อตรวจเยี่ยมรับฟังสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในการดูแลของมูลนิธิชัย
พัฒนา จ.สตูล เพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยโรงเรียนที่อยู่
ในพ้ืนที่เกาะให้ได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านกายภาพ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนานักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ 
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะห่างไกลของ จ.สตูล มีจ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน โรงเรียน
บ้านเกาะอาดัง โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โรงเรียนบ้านสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง โรงเรียนบ้าน
ตันหยงอุมาชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านต ามะลังเหนือ โรงเรียนบ้านเกาะยาว โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียน
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ
โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้  ซึ่งโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง แต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะ ดังนี้ ต.ปูยู อ.เมืองสตูล มีสภาพเป็น



รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งท่ี  2 /  2561                                                                    หน้า ๕ 

เกาะห่างจากฝั่งประมาณ 6 - 8 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านเกาะยาวและโรงเรียนบ้านตันหยงกาบูชัยพัฒนา 
พ้ืนที่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูลมี สภาพเป็นเกาะใหญ่ 4 เกาะ ไกลสุดคือ เกาะหลีเป๊ะห่างจากฝั่งประมาณ 60 
กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ส่วนโรงเรียนที่อยู่ใกล้ฝัง ประมาณ 8 - 12 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนบ้านตันหยงอุมา โรงเรียนบ้านตันหยงกลิงโรงเรียนบ้านเกาะระยะโตดนุ้ย และโรงเรียนบ้านเกาะศาลาชัยพัฒนา 
พ้ืนที่เกาะอีกแห่งหนึ่ง คือ เกาะบูโหลนต.ปากน้ า อ.ละงู เป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียนเกาะบูโหลนดอนและเกาะบูโหลนเล 
อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 18 กิโลเมตร  การลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ว่า ต้องการมารับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตลอดจนดูแลปัญหาการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้สามารถใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะ
กรรมการมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย   อีกเรื่องที่ส าคัญ คือ จะหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพเสริมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่ เนื่องจากบางเกาะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึงมีแนวคิดที่จะรับสมัครอาสาสมัครสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเท่ียวในประเทศในช่วงเวลาพักผ่อนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ให้เข้ามา
ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนบนเกาะ เพื่อเด็กจะได้มีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์แนะน านักท่องเที่ยวให้ทราบเรื่องราว
ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ด้วย 

 
                                                ลงพ้ืนที่ รร.บ้านเกาะบูโหลน 
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จากการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ ท าให้ได้เห็นว่าอะไรควรจะต้องจัดการอย่างไรในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานด้านกายภาพ 
โดยเฉพาะอาคารเรียน สื่อการเรียนการสอน และระบบไฟฟ้าน้ าประปา พบว่าส าหรับพ้ืนที่เกาะนั้นสิ่งที่ประสบอยู่
ปัญหามากที่สุดคือ เรื่องของไฟฟ้าที่ใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งไม่มีความเสถียร และบางครั้งก็ใช้งานไม่ได้เนื่องจากเสื่อมสภาพ ท า
ให้เกิดปัญหาการเรียนการสอนโดยเฉพาะการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีระบบ Hi-Speed Internet ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการมอบให้กับโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเข้าถึงความรู้ และครูจะได้ใช้ในการเรียนการสอน แต่หากไม่มีไฟฟ้า ทุกอย่างก็หยุดหมด นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนที่อยู่บนเกาะ โดยต้องเดินทางไปทางเรือซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
มาก และไม่สามารถท่ีจะเดินทางไปกลับได้ในวันเดียว ท าให้ต้องจ่ายค่าที่พักเพ่ิม หากโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในการไป
ราชการสูง จะท าให้กระทบกับงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เนื่องจากเป็นงบประมาณรวมที่เรียกว่า
เงินอุดหนุนรายหัวจะได้เท่ากันหมดทุกโรงเรียน แต่ปัจจุบันนี้โรงเรียนขนาดเล็กได้เงินท็อปอัพคนละ 500 บาท 
โรงเรียนบนเกาะจึงควรได้รับการสนับสนุนเงินท็อปอัพเพ่ิมเติมนอกจากเงินรายหัวปกติซึ่งรวมไปถึงโรงเรียนที่อยู่บนดอย
หรือเกาะแก่งอ่ืน ๆ แต่คงต้องไปดูสภาพจริงว่าควรจะเพ่ิมเท่าไหร่ ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยเรียบร้อย
แล้ว จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาว่าจะด าเนินการการในเรื่องนี้อย่างไรให้เกิด
ความเท่าเทียมกันทั้งประเทศ แต่ก็ต้องดูผลกระทบกับงบประมาณแผ่นดินด้วย 

 
                                                    รร.บู-โหลนเล 
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"สภาพที่เห็นขณะนี้เราได้เห็นภาพเดียวกันแล้วจะบริหารจัดการอย่างไร เราก็จะเสนอรายละเอียดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอีกครั้ง เพราะทุกคนมีความตั้งใจที่จะท าให้ประเทศไทยของเรามีความเท่า
เทียมกันในเรื่องของการศึกษา ซึ่งความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของ
เด็กอย่างเดียว แต่เกิดจากความเหลื่อมล้ าในถิ่นที่ตั้งของเด็กด้วย บางครั้งทุกคนมีความพร้อมมีความเก่ง แต่ขาดโอกาส
เพราะอยู่ไกล ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา เราต้องดูว่าเราจะบริหารอย่างไร"  สิ่งท่ีพบอีกประการคือ 
เรื่องของขวัญก าลังใจของครู ที่ยังขาดโอกาสในเรื่องความก้าวหน้า เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปอบรมเพ่ือพัฒนา
ตัวเอง สิ่งที่สามารถท าได้ในขณะนี้คือจะต้องเร่งด าเนินการ Hi-Speed Internet เพ่ือให้ครูสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง
ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของโอกาสในการรับราชการของครูอัตราจ้างในพ้ืนที่เกาะที่ห่างไกล ครูที่อยู่บนดอย 
หรือแม้กระทั่งครูที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน การเตรียมตัวสอบให้เหมือนคน
อ่ืนนั้นไม่ได้มีเวลามากนัก และยังมีองค์ประกอบของชีวิตที่ยุ่งยาก บางครั้งก็เสี่ยงอันตรายมากกว่าครูปกติ จึงจะต้อง
หาทางช่วยเหลือเพ่ือสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสให้กับครูกลุ่มนี้ด้วย  ในส่วนของคุณภาพการเรียนการสอน พบสิ่งที่
เราพอใจ เนื่องจากโรงเรียนบนเกาะได้ใช้สื่อการเรียนการสอน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซึ่งเป็นสื่อที่ออกแบบมาส าหรับครูที่ไม่ได้จบครูโดยตรงก็สามารถสอนได้ เป็นสื่อที่มีความบูรณ์ โดยจะมี
รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถใช้ได้ผลกับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 
และขณะก าลังจะขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืนต่อไป 

 
รร.เกาะอาดัง 
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การลงพ้ืนที่ในครั้งนี้เพ่ือดูว่าได้มีการดูแลถึงโรงเรียนทั่วถึงหรือไม่ ซึ่งโรงเรียนบนเกาะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทาง 
และประชาชนเป็นชาวเล การจัดการบริหารการเรียนการสอนอาจจะต้องมีความแตกต่างกับพ้ืนที่ปกติ หลังจากลงพ้ืนที่
ครั้งนี้ สพฐ.จะต้องท าทุกอย่างให้ระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมใน
ขณะนี้คือ คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จะเหมาะสมมากกว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC (Personal Computer) 
พร้อมกับประชาชนควรได้รับการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอาชีพการประมงและรับจ้าง 

 

 
รร.บ้านตันหยงกลิง 
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รร.บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 

 
รร.บ้านสาหร่ายชัยพัฒนา 
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รร.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 

 
รร.บ้านเกาะยาว 
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ม.ล.ปริยดา กล่าวย้ าถึงการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วยว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของเด็กชนบทกับในเมือง 
เกิดช่องว่างกันมาก เนื่องจากเด็กในเมืองได้เรียนรู้ในโรงเรียนที่มีความพร้อมกว่า แต่ส าหรับเด็กชนบท โดยเฉพาะกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามเกาะแก่ง ภูเขา บนดอย ตะเข็บชายแดน หรือพ้ืนที่พิเศษ จะขาดโอกาสในการพัฒนาทุกด้าน 
ผลกระทบจึงเกิดต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและคุณภาพการศึกษาของชาติในภาพรวม  ดังนั้น รัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ เพ่ือเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป 

 
5. ติดตามการใช้ ระบบ Internet ของโรงเรียนสะพาน 3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ติดตามการด าเนินงานโครงการ 

English For All และ สภาพปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสะพานที่ 3   พร้อมร่วมประชุมผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ โดย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตของ โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้ บุคลากร
ผู้รับผิดชอบการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ทั่วประเทศร่วมประชุมทางไกล ในวันที่  19  มกราคม  
2561  เวลา 13.00 น. เปน็ต้นไป 

6. เร่งการบริหารจัดการให้มี Internet ใช้ในโรงเรียน เป้าหมายให้ครูและนักเรียนมี Internet ใช้ภายในโรงเรียน  
100 %  ภายใน  31  มีนาคม  2561   

7. ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน   การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกรณีแผ่นดินยุบ โรงเรียนบ้านเขาแกร่งเรียง ใน
จังหวัดกาญจนบุรี นั้น สพฐ. ได้น านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว 

8. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง และมาตรการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์กระท าความรุนแรง ต่อเด็กใน
สถานศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสพฐ. ได้มีหนังสือสั่งการมายัง สพท.แล้ว ขอให้ครูเพ่ิม
ความระมัดระวังในการดูแลอันตราย การจัดการความรุนแรงในการจัดการศึกษาหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04277/ว147 
ลว.10 พฤศจิการยน 2559 เรื่อง การเฝ้าระวังระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง  ประกาศ สพฐ. เรื่อง การเฝ้าระวังระงับ
เหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 

    - สถานศึกษาจะต้องดูแลสอดส่องเฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา และสร้างความ
ตระหนักเรื่องการดูแลเด็กนักเรียน 
           - ด าเนินการทางวินัยทันทีเมื่อปรากฏกรณีมีมูล 

9. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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10.  สื่อเฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด าริว่า ปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอน

ในโรงเรียนขนาดเล็กมีความยากล าบากหลายประการ เป็นต้นว่า นักเรียนมีพ้ืนฐานค่อนข้างต่ า ขาดเป้าหมายทางการ
เรียน มีครูไม่ครบชั้น มีการย้ายครูบ่อย  ครูขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอนไม่พอเพียง ท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  นักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  คิดค านวณไม่ได้มีอัตราสูง ทั้งยังมีนักเรียนที่
ต้องออกกลางคันในแต่ละปีมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงได้มีแนวพระราชด าริให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีครูไม่ครบชั้น  ในวโรกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปี พ.ศ. 2558 นี้ มีพระราชประสงค์ให้จัดท า
ชุดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาหลักและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ส าหรับชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์นั้น  ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นว่า สสวท. เป็นองค์กร
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงได้ขอความร่วมมือใน
การจัดท าชุดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น สสวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ จึง
เห็นสมควรให้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และน าทูลเกล้าถวายต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป 

ผลผลิตของโครงการ 
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น เพ่ือพัฒนา

ให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
ประกอบด้วยดังนี้ 

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 2 ช่วงชั้น ดังนี ้
ช่วงชั้นที่ 1 จ านวน 1 ชุด 
ช่วงชั้นที่ 2 จ านวน 1 ชุด 
ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 2 ช่วงชั้น ดังนี้ 
ช่วงชั้นที่ 1 จ านวน 1 ชุด 
ช่วงชั้นที่ 2 จ านวน 1 ชุด 
โรงเรียนบ้านคลอง 1 จังหวัดนครนายก ได้ใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ โดยมี
แผนการสอนส าหรับคุณครู และมีชุดฝึกส าหรับนักเรียน 

11. สพฐ. ร่วมกับ สสวท. ขอเชิญประชุมทางไกล (Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตร
วิทย์-คณิต-ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)  ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การ
ปฏิบัติ" ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่าน 6 ช่อง ทาง ดังนี้ 

1.  VDO  Conference 
2. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14 
3. สถานีโทรทัศน์ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBec Channel 
4. www.obectv.tv 
5. www.youtube.com/obectvonline 
6. www.facebook.com/obectvonline 

โดยเชิญ ผอ.เขต หรือรองผอ.เขตท่ีรับผิดชอบด้านวิชาการ ผอ.โรงเรียนหรือรองผอ.โรงเรียนที่
รับผิดชอบด้านวิชาการ ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูภูมิศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือเตรียมวัดผลประเมินผลให้ทันในปี 2561 ทั้งนี้ ให้เรียนเชิญ ศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้
โอนจัดสรรงบประมาณให้แล้วในวันที่  16  มกราคม  2561  ที่ผ่านมา 

http://www.obectv.tv/
http://www.youtube.com/obectvonline
http://www.facebook.com/obectvonline


รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งท่ี  2 /  2561                                                                    หน้า ๑๖ 

12.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีเรื่องดีๆ ที่ควรเผยแพร่ ฉากหลัง ก็ยังเปิดรับอยู่  โดยจะให้ของ
รางวัลตอบแทนเป็นเสื้อพุธเช้า ข่าวสพฐ.  ส่วนพุธเช้า ข่าวโรงเรียน ก็สามารถส่งมาได้เรื่อยๆ  เพ่ือที่จะได้ทยอย
ออกอากาศไปเรื่อย ๆ 
 

เลิกประชุมเวลา 09.00น. 
************************************************ 

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

                   (  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  )      (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                    ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 


