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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที ่ 9   / 2561 
7  มีนาคม  2561 เวลา  07.30  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางนวลลออ  เงินเมิย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
3. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. นายทองเจือ  โพธ์จันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(แทน)  
5. นางมาลี  ไกรพรศักดิ์  ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
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.  นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
5.  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
6.  นายจรัญ  จากยางโทน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  ลาพักผ่อน 
7.  นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ลาพักผ่อน 
8.  นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ  ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
3.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
4.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา 07.30 น. 

        นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ได้รับมอบหมายจากนายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  
รองผู้อ านวยการส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วย   ผู้อ านวยการกลุ่ม ,,ส่วน ร่วมรับฟังนโยบาย 
สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 
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     ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน 

 สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

 ในยามที่บ้านเมืองของเราสงบเรียบร้อย ความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ที่แสดงออกมานั้น สะท้อนออกมาอย่างเห็นได้
ชัดจากการเชียร์และรับชมตัวแทนคนไทย นักกีฬาไทยที่ไปชิงชัย แสดงศักยภาพในเวทีระดับโลกบ ผมถือว่าอันนี้เป็น
ลักษณะเฉพาะของเราคนไทย ที่เรียกว่า “ไทยนิยม” ที่มีเลือดรักชาติ และมีความสามัคคีกันโดยส านึก ล่าสุดผมขอเป็น
ตัวแทนพ่ีน้องประชาชนอีกครั้ง ในการแสดงความชื่นชมยินดี กับนักกีฬาไทยที่สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศชาติ หลายรายด้วยกัน ล าดับแรก “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่นนะครับ ที่สามารถชกเอาชนะผู้
ท้าชิง ฮวน ฟรานซิสโก้ เอสตราด้า  จากประเทศเม็กซิโก ท าให้รักษาเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ ฟลายเวต ของสภามวย
โลก WBC เป็นหนที่ 2 ได้ส าเร็จ ในสังเวียนที่จัดขึ้นในต่างแดน ก็คงไม่ง่ายนัก ด้วยบรรยายกาศ กองเชียร์ และการปรับ
ต้องตัวเข้ากับสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เพราะไม่ใช่ในประเทศของเราเอง เราควรจะยกย่องหัวใจนักสู้ที่
แข็งแกร่งของเขา ในเรื่องของการมีความมุ่งม่ัน มีไหวพริบ ในขณะแข่งขัน ย้อนไปถึงความทรหดอดทน ตั้งแต่การ
ซักซ้อมและการเตรียมตัว มีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะในครั้งนี้ เพราะผู้ท้าชิงรายนี้ ได้ชื่อว่าเป็นนักมวย
ฝีมือดีเช่นกัน สิ่งส าคัญ ที่ผมอยากจะกล่าวถึงคือ ความสุขของคนไทย “ทั้งประเทศ” จากความส าเร็จของเขาในครั้งนี้ 
ซ่ึง “หนทางสู่ความส าเร็จ” ของเจ้าแหลมในวันนี้ หากใครติดตามประวัติส่วนตัว ก็รู้ว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายใน
ชีวิต และผ่านความยากจนมานาน กว่าจะได้รับโอกาสด้วยความมุ่งม่ัน และไม่ยอมแพ้ จึงได้พบกับค าว่า “ชนะ” ในวันนี้ 
อยากยกให้เป็น “บุคคลตัวอย่าง” ด้วยเหตุและผลที่กล่าวมา  อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ของเจ้าแหลม หรือผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตอ่ืนๆ อีกด้วย จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้พบกับ
ความส าเร็จเช่นกัน ไม่มีความส าเร็จใดที่ได้มาโดยง่าย เราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเอง อดทนเลือกท าในสิ่งที่รัก ที่ถนัด และ
ท าให้ดีที่สุดล าดับต่อมาผมขอแสดงความยินดีกับ “น้องจีน” อาฒยา ฐิติกุล สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 15 ปี จากจังหวัด
ราชบุรี ทีท่ าส าเร็จด้วยการเอาชนะ เพลย์ออฟ คว้าแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นหญิง ชิงแชมป์ “เอเชีย-แปซิฟิค 2018” ที่
ประเทศสิงคโปร์ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นหญิงที่มีนักกอล์ฟเข้าร่วมการ
แข่งทั้งสิ้น 83 ราย จาก17 ชาติสมาชิก ขอชื่นชม และเป็นก าลังใจ ให้กับน้องจีนได้มุ่งมั่น ตั้งใจและ ประสบ
ความส าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต อายุยังน้อยอยู่  นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาระดับโลก ณ ประเทศไทยเช่นกัน คือ 
การแข่งขัน “กอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2018” แม้ว่านักกีฬาสาวไทย จะไม่ได้แชมป์ในรายการนี้ แต่ถือว่าท า
ผลงานได้ดี โดยติด“ท็อป เท็น” ถึง 3 คน ได้แก่ “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล อันดับ 2 “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 
อันดับ 5 ร่วม และ “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ า อันดับ 7  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ายังมีนักกีฬากอล์ฟอาชีพสาวไทยอีก
หลายท่าน ที่มีผลงานที่โดดเด่น และมีพัฒนาการที่ดีในการแข่งขันรายการนี้ ผมขอเป็นก าลังใจให้ทุกคนได้มุ่งม่ันฝึกซ้อม 
และประสบความส าเร็จต่อไป รวมทั้งนักกีฬา หรือผู้แทนประเทศท่านอ่ืนๆ ด้วย พ่ีน้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน ครับ
ส าหรับแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น ซึ่งจะท าในพ้ืนที่ทุกระดับ ตั้งแต่
จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านประกอบด้วย หลัก 9 ประการ ดังนี้ 
1.คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นให้ได้ 
2.คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย 
3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข พัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ 
4.วิถีไทย วิถีพอเพียง ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
5.รู้สิทธิ์ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับ 
6.รู้กลไกการบริหารราชการ ในแต่ละระดับ 
7.รู้รักประชาธิปไตย โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
9.บูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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นอกจากนี้ ผมได้สั่งการให้เพ่ิมเรื่องการขับเคลื่อน งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน ให้ประสานสอดคล้องกับโครงการ
ไทยนิยมดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการในระดับต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ กับ 1 พื้นที่ 
1. คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนฯ ระดับประเทศ มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด มี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ มี นายอ าเภอ เป็นประธาน 
4. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งทีม ประกอบด้วย ข้าราชการในพ้ืนที่ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา 
อ่ืนๆ เป็นต้น 
5. ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อ านวยการเขตเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
โครงการ  
ส าหรับกิจกรรม และผลการด าเนินโครงการ ขอให้พ่ีน้องประชาชน ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ ภาครัฐ 
ที่ผมจะได้น ามาเล่าให้ฟัง เป็นระยะๆ  ช่วงนี้เป็นช่วงที่ 1  ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อน จะลงพื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ละ
ประมาณ 4 ครั้ง แล้วก็จะสรุปความต้องการ ปัญหาอุปสรรค์อะไรต่างๆ มาเพ่ือจะน าไปสู่การจัดท าโครงการ ระดับพ้ืนที่ 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้จัดสรรเพิ่มเติมลงไปนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเกิดความเข้มแข็งเชื่อมโยง 
จากงานฟังชั่น ตลอดระยะเวลาที่เราผ่านมาแล้วด้วย 

พ่ีน้องประชาชนที่รัก  

ข่าวสารบ้านเมืองที่เราคนไทยควรติดตาม ศึกษา ท าความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องนอกจากเรื่องการปฏิรูปประเทศ    
การเลือกตั้งแล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพียงแต่ขอให้
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของแหล่งข่าวด้วยผู้สื่อข่าว  ผู้ประกาศ  นักจัดรายการวิทยุ  สื่อมวลชนทุกแขนง 
ท่านมีส่วนส าคญัอย่างมาก ในการสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังนั้น ผมจึงอยากจะขอร้องให้
ช่วยกันช่วยภาครัฐบ้าง ช่วยไม่ให้พ่ีน้องประชาชนของเราตกข่าว ข่าวที่ดี ๆ  แล้วปล่อยให้ข่าวสารที่เป็น
สาธารณประโยชน์ ถูกกลบด้วยข่าวสารที่ไม่สร้างสรรค์สังคมอันนี้ต้องขอให้ช่วยกัน  ผมไม่ได้ต าหนิใครทั้งสิ้น เพียงแต่
ท่านต้องทบทวนแล้วว่า การเสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณนั้นคืออะไร   พ่ีน้องประชาชนทุกท่านครับผมขอสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ริเริ่มเองโดยสถาบันการศึกษา หรือทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สังคม จิตอาสา หรือ ช่วยเหลือผู้
ที่ด้อยโอกาส เป็นตัวอย่างของ “ไทยนิยม” ที่ไม่ต้องรอการด าเนินการจากภาครัฐ แต่เพียงฝ่ายเดียว อาทิ จากการอ่าน
ข่าวหนังสือพิมพ์ ผมได้เห็นโครงการช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา ซึ่งยังมีอยู่จ านวนมาก ด้วยขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการด ารงชีวิต หรือซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ  ดังนั้น นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร จึงเกิดแนวคิดในการจัดท าโครงการเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนเด็ก
ที่ด้อยโอกาสขึ้น โดยสถานที่ที่ผู้จัดโครงการเลือกท่ีจะด าเนินโครงการ คือ โรงเรียนประทีปศึกษา ต.สามชุก อ.สามชุก จ.
พรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ า มีเด็กชาวไทยในพื้นที่สูงจากจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ และก าแพงเพชร ทั้งเผ่าม้งและ
กะเหรี่ยง ตลอดจนเด็กในละแวก อ.สามชุก ที่ผู้ปกครองไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะส่งเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนี้ ที่
เป็นโรงเรียนเอกชน แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ทั้งนี้ ความมุ่งหวังของโครงการฯ นอกจากจะให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  แล้ว   ที่ส าคัญคือ การส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีของชาติในอนาคต ส านึกความเป็นไทย รักชาติ รักสถาบัน คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น เป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่
ผมน ามาเล่าให้ฟัง เชื่อว่ายังมีอีกหลายโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ ขอให้ทุกสถาบันการศึกษา ทุกโรงเรียนได้เอามา
เป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การแนะน า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆของครู วันนี้ครูก็ต้องปรับตัว 
ต้องมีการสอนในแนวใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จะสอนแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้ว วันนี้ต้องสอนทั้งในต ารา และการ
เรียนรู้นอกต าราด้วย เพื่อไปสู่การมีงานท าในอนาคตได้อย่างแท้จริง ที่น่าชื่นชมคือ เป็นโครงการที่สถาบันการศึกษา ท า
เพ่ือการศึกษา เพ่ืออนาคตของชาติ ผมเห็นว่า หากเราร่วมมือกัน ในทุกโรงเรียน ในทุกพ้ืนที่ เป็นการท าเพ่ืออนาคต 
หากเราร่วมมือกัน ด้วยกลไก “ประชารัฐ” ในทุกพ้ืนที่ของตน ภาคธุรกิจ เอกชน ประชาขนอาจจะมาร่วมมือกับโรงเรียน 
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ให้ทุนการศึกษาเพ่ิมก็ได้ ก็จะไม่มีพ้ืนที่ใดเป็น “จุดอ่อน” ของประเทศไทยในที่สุด   เรื่องสุดท้ายในช่วงเดินหน้าไปสู่การ
เลือกตั้งทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสงบ ความมีเสถียรภาพของประเทศ ในทุกมิติครับเราต้องพัฒนาประเทศ พร้อม
กับการเป็นประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลส าหรับเรื่องการช่วยกันขจัดปัญหาทุจริตขอให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การร้องทุกข์ กล่าวโทษ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่ลงไปในทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ ไม่ให้มีการทุจิตเกิดขึ้นในทุกโครงการ 
บางครั้งการตรวจสอบในขั้นตอนของราชการบางทีท าได้ไม่สมบูรณ์ เพราะว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ดังนั้นขอเน้นย้ า
ข้าราชการทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องไปดูว่าเอกสารที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ เช่นที่มีข่าวในปัจจุบัน
เรื่องของความไม่ปกติของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพราะฉะนั้นเอกสารต้องดูให้ครบ แต่เมื่อมีคนร้องทุกข์กล่าวโทษมา 
หรือให้ข้อมูลมา เราก็น าไปสู่การพิสูจน์ และวันนี้ก็มีข้อมูลการกระท าความผิดอยู่เราต้องช่วยกัน อย่าปล่อยให้เป็น
ภาระหน้าที่ของนายกฯคนเดียว เรื่องของระดับสูงอย่างเดียว ระดับล่างต้องช่วยกัน ประชาชนทุกคนไม่ต้องกลัว รัฐบาล
จะดูแลปกป้องให้ อย่างเช่น น้อง 2 คน ที่ได้ดูแลไปแล้วขอให้เป็นตัวอย่างของคนทั้งประเทศ ขอให้ช่วยรัฐบาลในการท า
หน้าที่ขจัดความไม่สุจริตให้ได้โดยเร็วในวิธีการที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมาย และทุกคนก็
เรียนรู้ในสิทธิของแต่ละคน ตัวเองมีสิทธิอะไรอย่างไร อย่าให้ใครเข้ามาใช้สิทธิ์ของเราไปเพ่ือเกิดประโยชน์ในทางไม่
ถูกต้อง 

 เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1. ในบทบาทการศึกษา ครูต้องหาแนวทางพัฒนานักเรียน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
2. ครูต้องปรับตัวมีการสอนแนวใหม่ โลกมีการเปลี่ยนแปลง ครูต้องรู้จักการปรับตัว 
3.  การลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ศธ.-วท.-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สมาคมวิทย์แห่งประเทศไทย ร่วมหารือการจัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปี หว้ากอ 
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ และร่วมกันจัดท า Master Plan เพ่ือพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ 
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และเป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของไทย "ริเวียร่าไทยแลนด์" หรือถนนเลียบทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 
รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งผู้บริหาร  
ทั้งสองกระทรวง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 150 ป ีสุริยปุราคา และแนวทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เมื่อวันศุกร์
ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์       
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 
2532 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกระดับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ (ชื่อเดิมในสมัยนั้น) 
ซึ่งเป็นสถานที่แห่งนี้ ให้เป็นโครงการระดับชาติ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน 9 กระทรวงมาร่วมด าเนินการเมื่อปี 2533 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ซึ่งในปีเดียวกัน คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบโอนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) มาให้ ศธ.ดูแล ซึ่งได้มอบหมายให้ กศน. (หรือกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนในสมัยนั้น) เป็นเจ้าของโครงการ เกือบ 30 ปีผ่านไป เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงาน
ค่อนข้างเล็ก และยังไม่ได้บูรณาการ ก็ได้พยุงรักษาสถานะหว้ากอให้เป็นเช่นทุกวันนี้ และการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ ก็ได้มาหารือ
ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถท าให้เร็วและดี โดย รมว.วท.ก็เตรียมพร้อมที่จะเห็นภาพอนาคตของหว้ากออีกเรื่องที่ได้หารือ
ร่วมกันในการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ คือ การจัดเตรียมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 4) ครบ 150 ปี สุริยุปราคาท่ีหว้ากอ ซึ่งพระองค์ทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ได้อย่างแม่นย า โดย     
จะจัดงานในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561"ดังนั้น การหารือครั้งนี้จึงเป็นการมาท างานร่วมกัน ไม่ได้ยกพ้ืนที่  
ให้กัน แต่มาดูว่าใครจะพัฒนาส่วนไหน และหารือถึงการเตรียมความพร้อมแผนแม่บท (Master Plan) ที่จะพัฒนา
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ร่วมกันต่อไป เพราะจากการลงพ้ืนที่ร่วมกันก็เห็นว่าไม่มีหน่วยงานใดท างานนี้เพียงล าพังได้ ต้องเปลี่ยนความคิดท่ีว่าใคร
เป็นเจ้าของ ให้ใครเป็นเจ้าภาพของงาน"นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า การที่กระทรวงทั้งสองได้มาด าเนินการร่วมกัน 
เป็นข้อต่อที่ส าคัญซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ าอยู่เสมอคือ "ข้อต่อเรื่อง STEM" เพ่ือให้     
สะเต็มช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ได้มาหารือร่วมกัน, ส่วนอีกเรื่องคือ เรามีพระมหากษัตริย์
สองพระองค์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ครบรอบ 150 ปีของหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4      
ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และในปีนี้ วท.จะเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในฐานะพระองค์เป็นนักเทคโนโลยีของไทย ปีนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่
แห่งนี้จะมีความส าคัญเป็นทั้งภาพของ "ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ไปพร้อม ๆ กัน  การประชุมหารือในครั้งนี้    
ยังได้หารือถึงการจัดงาน 150 ปี หว้ากอ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดย วท.จะจัดงบประมาณบางส่วนมาสนับสนุน 
และจะร่วมท างานเชิงบูรณาการข้ามกระทรวงด้วย ส่วนอีกเรื่องคือ แนวทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า ณ หว้ากอ หากเรามองไปข้างหน้า สถานที่แห่งนี้จะสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ 
ให้กับเยาวชนของไทย ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้มีการจัดท า Master Plan ขึ้นมา โดยความร่วมมือทั้ง 4 หน่วยงาน คือ 
ศธ.-วท.-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ 2 
คณะ คือ คณะกรรมการจัดงาน 150 ปีหว้ากอ มี รมว.ศธ., รมว.วท. เป็นที่ปรึกษา โดย ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น
ประธาน และมีปลัด ศธ., ปลัด วท., เลขา กศน., เลขา กพฐ. ฯลฯ เป็นกรรมการ ส่วนคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งในการ
จัดท า Master Plan มี รมว.ศธ., รมว.วท., รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เป็นที่ปรึกษา โดยปลัด วท.เป็นประธาน
กรรมการ และปลัด ศธ.เป็นรองประธาน กรรมการมาจากสมาคมวิทย์ฯ หน่วยงานทั้งสองกระทรวง, จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ  ทั้งนี้ จะน าเรื่องทั้ง 2 ประเด็นส าคัญดังกล่าว เสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ วันที่ 6 มีนาคม 2561 จ.เพชรบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไป เพ่ือให้หว้ากอ
เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ (Historical Theme Park) โดยจะมีการจัดท า 
Master Plan ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน ส่วนงบประมาณด าเนินการนั้น ทั้งสองกระทรวงจะท าเป็นโครงการพัฒนา
พิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) เพ่ือให้การด าเนินการตาม Master Plan เป็นจริงขึ้นมา 
4.  นโยบายแจกหนังสือเรียน 100% 
5.  การพัฒนาครูแบบครบวงจร 
6. อัตราว่างผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 3,000 กว่าคน จะมีการอบรมพัฒนาผู้รักษาราชการแทน  

ในวันที่  17 – 18  มีนาคม  2561 
7. กองทุนพัฒนาพลังงาน ในการเปลี่ยนหลอดไฟ 
8. การรับสมัครโรงเรียนวิถึพุทธพระราชทานรุ่นที่ 3 



รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งท่ี  9/  2561                                                                    หน้า ๖ 

 
 

 
 

 
 



รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งท่ี  9/  2561                                                                    หน้า ๗ 

 
 

9.  สพฐ. จัดตั้ง OBEC Line 2018 มีเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนเพ่ือให้
รับรู้ข่าวสานตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน 

10. การประกวดหนังสือหนังสือดีเด่น 
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11.   การอ่านออกเขียนได้ ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ่านออกเขียนได้ การจัดค่าย 
การอ่านการเขียนภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน มีความประทับใจการจัดกิจกรรม สถาบันภาษาไทย ขอความ
ร่วมมือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมน ากิจกรรมในวันอบรม ไปพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาของตนเองด้วย ทั้งนี้ สถาบัน
ภาษาไทยได้ส่งคู่มือการอ่านการเขียนภาษาไทย มาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ขอความร่วมมือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งให้กับโรงเรียนในสังกัดด้วย 
 
 

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

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

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


