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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 

 
 สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (19 เม.ย. 61) กลุ่มอาลีบาบาได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการสนับสนุนธุรกิจ E-
Commerce และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพโดยบริษัทอาลีบา
บามีความเชื่อม่ันในศกัยภาพการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยและยืนยันในการเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยใน
ระยะยาวโดยอาลีบาบาและรัฐบาลไทยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงการ
ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าถึงตลาดใหม่ในเวทีโลกตลอดจนผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมกับนโยบายด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทยอีกด้วย 
 ส าหรับความร่วมมือในโครงการหลักฯ ประกอบด้วย โครงการจัดตั้งศูนย์ Smart Digital Hub ในพ้ืนที่ EEC เพ่ือ
ส่งเสริมการค้ากับกลุ่ม CLMV และประเทศจีน โดยอาศัยเทคโนโลยี ด้านการประมวลข้อมูลโลจิสติกส์ที่ครบวงจร 
โดยจะมีการยกระดับพิธีการทางศุลกากรในพ้ืนที่ให้เป็นระบบดิจิทัลไปพร้อมกัน ซึ่งนับว่าเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วย
เชื่อมโยง SMEs ประเทศไทยในทุกระดับ รวมถึงกลุ่ม OTOP และกลุ่มเกษตรกร  ทั่วประเทศ  อีกทั้งพร้อมส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย โดยจะมีการจัดตั้งวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา 
(Alibaba Business School : ABS) ซึ่งจะร่วมมือกับภาครัฐของไทยในการพัฒนา ขีดความสามารถด้านดิจิทัล และ 
E-Commerce ของ SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ เท่าทัน และมีทักษะในการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งการเข้าสู่ตลาดในประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับการเข้าห่วง
โซ่ของภูมิภาคและตลาดโลกได้ตลอดจนการเปิดร้านค้าข้าวไทย (Thai Rice Flagship Store) บนเว็ปไซต์ซื้อขาย
ออนไลน์ระดับโลก เพ่ือช่วยสนับสนุนการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและการขยายผลไปถึงผลไม้ต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยอีกด้วย   นอกจากนี้ ระยะเวลาประมาณ 5 ปีข้างหน้า ประเทศจีนมีการขยายตัวเปิดเสรีทางการค้าโดย
ตลาดประเทศจีนนั้น ได้เปิดกว้างส าหรับการน าเข้าสินค้าจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่
ชาวจีนเป็นการเชื่อมโยงการซื้อขายออนไลน์ thaitrade.com ของประเทศไทย และTmall.com ของอาลีบาบากับ
ระบบการขนส่งสินค้าของอาลีบาบา รวมถึงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของโครงการความร่วมมือด้านการ
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ท่องเที่ยวดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวดิจิทัลและผู้ประกอบการการท่องเที่ ยวรายย่อยในประเทศไทย พร้อม
บริษัทของอาลีบาบาได้ร่วมมือกับภาครัฐในการใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีจัดท าแพลตฟอร์มหรือการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วไทย (Thailand Tourism Platform) ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพจากประเทศจีน และช่วยเพิ่มรายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น 
 ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น อาลีบาบาได้เข้าร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเพ่ือนบ้านที่ส าคัญของการสร้าง
ศูนย์กลางขนส่งสินค้าในภูมิภาคที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศไทย เพ่ือรองรับการค้าและการลงทุนเพ่ิมขึ้นในอนาคต
อีกด้วย ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ผู้บริโภคมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรองรับ
ผลประโยชน์ และการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs ของไทย ในระยะเวลาต่อไป 
 พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าว่า การปฏิรูประบบราชการ คือ รัฐบาลให้บริการดูแลประชาชน พร้องทั้งกลไก
ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยออกกฎกติกา ในการวางยุทธศาสตร์และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการลงทุน
อย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึง โดยเริ่มปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือการพัฒนา ด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย 
 ทั้งนี้ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดสรรที่ดินประกอบ
อาชีพด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้โอกาสประชาชนผู้ยากไร้และ
เกษตรกรได้ประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้ การจัดระเบียบการปลูกพืช รวมทั้งการปรับ
พฤติกรรมการผลิตของเกษตรกร เช่น ปลูกพืชเชิงผสมท าเกษตรแปลงใหญ่ ท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น เพ่ือแก้ปัญหา
ราคาสินค้าตกต่ า ตลอดจนยังมีอีกหลายกิจกรรมของวาระการปฏิรูปที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดผลดีโดยรวมต่อเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 

1.1  ขอบคุณโรงเรียนที่ส่ง VTR มาเพื่อเผยแพร่ แทนการศึกษาดูงาน 
1.2  โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า 

(CONNEXT ED) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในฐานะหัวหน้า

คณะท างานภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ 
ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการ
อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ12 ซีอีโอ องค์กรเอกชนใหญ่ระดับประเทศ ผู้
ร่วมก่อตั้งโครงการผู้น าเพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) เดินหน้าสานต่อความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 1 ส่งผลให้โรงเรียนประชารัฐเกิด Best Practice ที่มีมาตรฐานและดัชนีชี้วัด (KPIs) 
ระดับสากลรองรับและแสดงผลได้อย่างชัดเจน 

โดยจัดการประชุมใหญ่หัวหน้าคณะท างาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร AIA Capital 
Center ถ.รัชดาภิเษก หารือแนวทางด าเนินงานระยะที่ 2 ที่จะขยายเครือข่ายไปกว่า 4,600 โรงเรียนทั่วประเทศ 
เพ่ือตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพคน ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขั น ตาม
ยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของโครงการฯ 
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การประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการระยะที่ 1 (2559-2560) และเปิด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา 3 ภาคส่วน รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ดังนี้ 

Job Demand Platform - การสร้างฐานข้อมูลการตลาดทุกภาคอุตสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ใน
การเตรียมก าลังคนและพัฒนาทักษะต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต 

โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2 – ภาครัฐและเอกชนเดินหน้าขยายการสนับสนุน “โรงเรียนประชา
รัฐ” เพ่ิมอีก 1,246 โรงเรียน มุ่งสู่เป้าหมายการยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาไทยเพ่ิมเป็น 15% ของ
โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดโรงเรียนประชารัฐสู่การเป็น “โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School” 
ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างอิสระ ไม่น้อยกว่า 77 แห่งทั่วประเทศ 

Capability Center - ภาคเอกชนร่วมพัฒนา Capability Center ไม่น้อยกว่า 10% ของสถาบัน
อาชีวะ 80 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการ
จ าลอง ส าหรับฝึกทักษะอาชีพในภาคอุตสาหกรรมหลัก 

Media & Digital Media - การเพ่ิม 1 นาทีในทุกชั่วโมง ช่วง Prime Time เพ่ือสื่อสารคอนเทนต์
ด้านการศึกษา และผลักดัน Media & Digital Media เข้ามาส่งเสริมการรับรู้เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้าน
การศึกษาของทุกภาคส่วน 

โดยการประชุมดังกล่าว มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ ม.ล.
ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง
ภาคประชาสังคม 

อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนปัญญาประทีป และภาคเอกชน น าโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการ บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าคณะท างานภาคเอกชน 
โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ร่วมก่อตั้ง
โครงการ CONNEXT ED 
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1.3  การมอบนโยบายการจัดการศกึษา ปี 2561  ในการประชุมเรื่อง “แนวโน้มและทิศทาง
การศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนนิติบุคคล” จ.เชียงราย 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบนโยบายในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนนิติบุคคล” 

 
 
1.4  โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการจัดท าโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจ าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มี

อาหารฟรี เพ่ือเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับ
สวัสดิการของรัฐและโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น และในปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) จึงได้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนพักนอน ภายใต้
โครงการ “โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ” เพ่ือรองรับความต้องการของ
นักเรียนที่ครอบครัว มีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีในลักษณะโรงเรียนประจ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาใน 4 อ าเภอ (ประกอบด้วยอ าเภอ
จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) รวมถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ โดยโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก าหนดให้ 1 อ าเภอให้มีโรงเรียน
ประจ า ระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 37 อ าเภอ 73 โรงเรียน 
และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ มีจ านวน 4 คือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก – ลก แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. จากการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ เป็นที่สนใจของผู้ปกครองและ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก ได้น าบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 5,277 คน และระดับ ปวช./ปวส. จ านวน 875 คน รวมทั้งสิ้น 6,152 คนกระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ. 
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และ สอศ. มีความพร้อมในการรับนักเรียนและจะเปิดเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเดือน
พฤษภาคม  2561 

 
  1.5 โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา 
Partnership School 
                  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กว่า 
40 แห่งปลายเดือนเมษายนนี้ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเปิดเรียนได้ทันช่วง
เปิดเทอมปีการศึกษา 2561 
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการ
ประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในหลากหลายประเด็นที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะท างาน เพ่ือให้งานเดินหน้าตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ เห็นชอบ (ร่าง) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและวิจัยโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยมี รมช.
ศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) เป็นที่ปรึกษา มีประธานคณะท างานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย พล.อ.
วุฒินันท์ ลีลายุทธ เป็นประธานคณะท างานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan), เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานคณะท างานด้านการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ , นายมีชัย วีระไวทยะ เป็น
ประธานคณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ เป็นประธานคณะท างานด้านการติดตาม
ประเมินผลและวิจัย 
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นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน Task Force โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership 
School โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่ปลดล็อคกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนหลักสูตรและงานด้านวิชาการ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และวางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย  ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
สร้างการรับรู้ในระยะเริ่มต้นโครงการก็มีความส าคัญ จึงได้จัดท าคลิปวีดิทัศน์เปิดตัวและแนะน าโครงการความยาว
ประมาณ 2 นาที เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนที่จะน าคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทาง ต่อไป
เช่นเดียวกับ “ข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project” ซึ่งที่ประชุมได้
หารือและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างกว้างขวาง เพราะถือเป็นเรื่องส าคัญ มีรายละเอียดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเก่ียวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ ข้อตกลงดังกล่าว จึงมี
ข้อมูลประกอบในหลายส่วน อาทิ 
- วัตถุประสงค์โครงการ 
- การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
- การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ร่วมกับหลักสูตรของ
สถานศึกษา ที่มุ่งเน้นตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในบริบทที่แตกต่างกัน 
- การบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วม 
ทั้งนี้ คาดว่าจะด าเนินการจัดท าข้อตกลงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดพิธีลงนามได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 
2561 นี้ โดยจะเรียนเชิญ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งก ากับดูแลด้านการศึกษาเป็นประธานใน
พิธีลงนามด้วย  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การด าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ถือว่ามีความก้าวหน้าไปมาก 
แม้ว่าจะมีระยะเวลาในการเตรียมการเพียง 2 เดือน แต่ทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จนท าให้โครงการ
ประสบผลส าเร็จอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ
รายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการกว่า 40 แห่ง ซึ่งผ่านการกลั่นกรองและจับคู่กับภาคเอกชนที่จะให้การ
สนับสนุนแล้วโดยเตรียมที่จะประกาศรายชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ และเชื่อว่ามี
ความพร้อมที่จะเริ่มโครงการ พร้อมแจกคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) ของโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้ทัน
ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นี้ อย่างแน่นอน โดยคู่มือดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการร่วมจัดการศึกษา มี
เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง , กิจกรรมในโครงการและการด าเนินงาน ตลอดจนการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ และอ่ืน ๆ 
  1.6  การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัด กพร. ปี 2561 

โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มด าเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ พ.ศ. 2560 
จ านวนกว่า 23,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการด าเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู และ
พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางด าเนินการเดิม 
ยกร่างเป็นแนวทางด าเนินการที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้น าร่างฯไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
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หลายครั้ง รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึง
ประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา แนวทาง
ด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย  
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน (อาจเป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์) 
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามที่ต่าง ๆ   
1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %  
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ 
             2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน    
            2.2 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
            2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                             
            2.4 สวดมนต์แปล 
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
             3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                  
             3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     
             3.3 ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง  
             มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
             3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 
             4.1 รักษาศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
             4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
             4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     
             4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 
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5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
             5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
             5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          
             5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน           
             5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
             5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
             5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษาตรี 
       เป็นอย่างน้อย  
             5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง     
             5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนจากเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com 
สูตรการค านวณ: โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนให้โดยอัตโนมัติ 
  1.7  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
                    บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศ
ไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ ในคราวเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 
คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher 
เพ่ือขออนุญาตน ากิจกรรมนี้มาทดลองท าในประเทศไทย ที่มาของโครงการนี้ มาจากการประเมินผลของโครงการ 
PISA (Programme for International Student Assessment) พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากที่สุด ซึ่ง
โครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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  1.8  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.  

 

  ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                             

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

  


