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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่12 / 2562 

20   มีนาคม   2562   เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) 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. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายชาญณรงค์  ฐานวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

 6.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7.  นางนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 8.  นายมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 9.  นางยุพา  ตาลสุก   (แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 10.  นายวลี  มีภู่   (แทน)ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 11.  นางอรุณศรี  ศรีเมือง  รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 12.  นางวารุณี  ผลบุญ   (แทน)ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 13.  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
 14.  นางทัศนา  จันทร์ลา  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีฯ 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นางรัศมี  สุวาชาติ   ไปราชการ 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 

2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 3.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
  
เริ่มประชุมเวลา 08.00  น.  
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า ข่าว สพฐ.    
โดยมี  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็ นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้
รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 15  มีนาคม  2562 
นายกฯ: ค าว่าไทยแลนด์ 4.0 ทุกคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะ จริง ๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งแต่รัชกาลที่  

9 ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยส าหรับคอมพิวเตอร์ ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยพระองค์เอง  เครื่องกลเติมอากาศอะไร
ต่าง ๆ เหล่านี้ก็พัฒนาไปตามล าดับมานะ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ก็ทรงให้สืบสาน พัฒนา ต่อยอดสิ่งที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงเริ่มไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปท าความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือ 1.0 
ใช่ไหม 1.0 คืออะไร เกษตรกร 2.0 ก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่ หรืออะไร ที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนบ้าง อะไรบ้างที่
ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัยมากนัก พอ 3.0 เอาแล้ว ขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหม ที่เรียกว่าบริษัทใหญ่ บริษัทข้ามชาติ พวกนี้ก็
มีต้องใช้เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือมาทดแทนแรงงานของมนุษย์ แรงงานของคนให้มากขึ้น 1.0 - 2.0 - 3.0 
และ 4.0 ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ไปด้วยกันได้ คือพวกเรานี่  อะไรที่จะเสริมตรงนี้ได้คือดิจิทัลใช่ไหม  ออนไลน์ใช่ไหม 
หรือว่าการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมพวกนี้  จะน าพาสิ่งเหล่านี้ไปสู่ 4.0 ได้ เราช้าไม่ได้อีกแล้ว โลกก าลังเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม คนบริโภค พฤติกรรมการผลิตเปลี่ยนไปทั้งหมด คนรักความสบายขึ้น อะไรขึ้น เหล่านี้ถึงต้องมาเพ่ิมการ
ขายออนไลน์ นี่ที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดี ไม่ดีเพราะว่า ถ้าเรายังใช้การค้าขายแบบเดิม ไปไม่ได้แล้ว ต้นทุนมากขึ้น 
ถ้าเป็นรายย่อยมากเกินไปไม่รวมกลุ่มกัน ก็สนับสนุนไม่ได้ รัฐบาลไม่มีช่องทางให้ ต้องถูกกฎหมายด้วยนะ ต้องจด
ทะเบียนอะไรต่าง ๆ ให้ชัดเจน  วันนี้รัฐบาลได้พยายามเตรียมโครงสร้างเหล่านี้ไว้ให้ วันนี้ก าลังอยู่ในขั้นการสร้าง
การเรียนรู้กับคนของเรานี่ ให้ท างานกับเครื่องจักรได้ก่อน อะไรที่จะไปสู่การใช้หุ่นยนต์ นั่นเป็นเรื่องของการผลิตที่
เป็นอันตราย มาตรฐานเดียวกันที่ผิดไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามในไลน์การผลิตต้องมีคนคุมเสมอนั่นแหละ เพราะฉะนั้น
ต้องพัฒนาทั้งคน ทั้งเครื่องจักร ทั้งวิธีการ ทั้งกฎหมาย อะไรต่าง ๆ ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง แล้วก็ปลายทาง 
คือการตลาดด้วย  

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 
1.  รัฐบาลเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนแต่งกายดวยเสื้อสีเหลือ  

ในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่ง ระหว่างเดือน  เม.ย.-ก.ค. 2562 
2. วันที่  18  มีนาคม  2562  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.)เป็นประธานพิธีลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ณ โรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย 
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พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนาม 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ระหว่าง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ส านักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) กับ โรงเรียนต า รวจตระเวนชายแดนการท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรง
เจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฯ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า พิธีลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพ้ืนที่นาโต่ สืบเนื่องจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยในด้านการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ทุรกันดาร
ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในเรื่องโอกาสการเข้าถึงการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเสมอภาค สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ มีงานท าประกอบอาชีพและมีรายได้ในบริบทพ้ืนถิ่นของตนเอง 

ทั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษา ทั้งในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และภาคเอกชน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้น้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาใน
รูปแบบของการบูรณาการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งความร่วมมือในการสนับสนุนปัจจัย
ในทุกๆ ด้าน ที่จะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สูงขึ้น โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา 3 ข้อ ได้แก่ 1. การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมค่าย ในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ 2. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ มีการเชื่อมโยงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะอาชีพ ให้
สอดคล้องต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอาชีวศึกษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ตาม
ความสนใจ ตามความต้องการของชุมชนพื้นถ่ิน มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนานี้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และ 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะมีการก าหนดกิจกรรมการพัฒนาที่ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาทั้ง 3 ประเด็น และ
มีการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจนต่อไปรมช.ศธ. ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า โดยส่วนตัวรู้สึก
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นภาพการท างานเชิงบูรณาการของหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือ
เป้าหมายส าคัญในเรื่องการพัฒนาและสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ ทุกหน่วยงานได้น าความรู้ความสามารถ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ตนเองมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ในการจัดการศึกษารูปแบบของการบูรณาการตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงอาชีวศึกษา และก้าวข้ามผ่านปัญหาการบริหารจัดการของหน่วยงานไปได้ ซึ่งรูปแบบการ
ท างานนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีบริบทและสภาพใกล้เคียงหรือ
เหมือนกนัได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของประเทศ 
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“สิ่งส าคัญในการด าเนินงานก็คือ หลังจากท่ีไม่มีการท าข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆ แล้ว ขอให้ยึด 
หลักในการท างานที่ต้องมีความรวดเร็ว รอบคอบ รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย 
เพ่ือใหน้ักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการเรียนในวิชาอ่ืนๆ รวมถึงการปรับหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน จะต้องคิดให้รอบด้านโดยยึดสภาพบริบทของพ้ืนที่ ความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมไทย อีกทั้งการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ต้องคิดให้รอบคอบว่า มีความ
คุ้มค่า คุ้มเวลา เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือไม่ หากทุกหน่วยงานมีการด าเนินการตามแนวทางนี้ก็จะช่วยลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเท่าเทียมในการจัดการศึกษาได้ ทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนก็จะมีโรงเรียนดีๆ ให้
การศึกษาแก่บุตรหลานในพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในอ าเภอหรือจังหวัดที่ห่างไกลอีกต่อไป” รมช.ศธ. กล่าว 

3. วันที่  19  มีนาคม  2562  นักเรียนในโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ 
โรงเรียนถนนมิตรภาพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

4. วันที่  20  มีนาคม  2562  ประธานการประชุม High Scope ครูผู้สอนจุดที่ 1  โรงแรมเจริญ 
ธานี จ.ขอนแก่น 

5. ความปลอดภัยในการไปทัศนศึกษาของนักเรียนและครู ช่วงปิดภาคเรียน  เฝ้าระวังการเดินทางไป 
ทัศนศึกษา การจมน้ าตายของเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม  ให้จัดท ามาตรการและแจ้งโรงเรียนให้ทราบและถือ
ปฏิบัติ 

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 

1. โครงการการอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA โดยผู้เชี่ยวชาญจาก  
Cambridge Assessment 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ  
เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565) โดยก าหนดให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตรา
ว่างจากเกษียณคืนในสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปได้ และแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA 
แห่งชาติ โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานกรรมการ 

เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ข้อเสนอมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565)  

และรับทราบผลการด าเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ตามที่
ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) 
เสนอ  ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการบริหารก าลังคนภาครัฐ จากมาตรการฯ ฉบับเดิม ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของส่วนราชการ ตลอดจนเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐที่แตกต่างจากมาตราการฯ ฉบับเดิมใน 6 
ประเด็น  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากฝ่ายเลขานุการ คปร. พบว่า จากกรณีที่มาตรการฯ ฉบับเดิม 
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สามารถจัดสรรอัตราว่างฯ คืนต าแหน่ง
สถานศึกษาได้ ในกรณีที่มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561 ก.ค.ศ. จึง
ไม่สามารถจัดสรรอัตราเกษียณคืนให้กับสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน
น้อยกว่า 250 คน รวม 11,839 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.50 
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ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาและปัญหาการขาดแคลนครู  
มาตรการฯ ฉบับนี้ จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยก าหนดให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตราว่างฯ คืนต าแหน่งใน
สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนข้ึนไปได้ 

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ  

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programmer  for International Student Assessment : 
PISA) โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
1. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 
3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายธงชัย ชิวปรีชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
9. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
10. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
11. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการ 
13. ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมาย 

 กรรมการและเลขานุการ 
14. ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. ผู้อ านวยการส านักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเรียนรู้ผลการทดสอบ  

PISA เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ 

2. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกภาคส่วนให้ 

ประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานแบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ อันน าไปสู่การยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ 

3. เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจ (OECD) ในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1. 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
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2. โครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ โรงเรียนถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา 

เทคนิคการสอน  การท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง English Rap you  By ครูอ้อย 

3. การประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52  

(ชุมชนบ้านต้นไพ)   จ.ปัตตานี 
 
แจ้งข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์    
เขต 1  ประธานในการประชุม   แจ้งข้อราชการ ดังนี้ 

1. การเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ใส่เสื้อสีเหลือง ในช่วงเดือน  
เมษายน – กรกฎาคม  2562  มอบกลุ่มอ านวยการด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดและแจ้ง 
เจ้าหน้าที่ส านักงานทราบ 

2. โครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษระดับประเทศ  และการแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA  
มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดตั้งศูนย์ PISA สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ผอ.เขตเป็น
ประธาน รอง ผอ.เขต ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯเป็นรองประธาน  ให้ใช้ต าแหน่งในค าสั่งไม่ใช้ชื่อบุคคล  ทั้งนี้ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 จะต้องเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 4  โดยส่งศึกษานิเทศก์จ านวน 2 คนเข้ารับการอบรม                       
ได้แก่ นางนิลยา  ทองศรี  นางสุมาลี  ขจรไพร  โดยให้กลับมาขยายผลให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนทราบด้วย 

3. ความปลอดภัยของการเดินทางไปทัศนศึกษา (เฝ้าระวังการเดินทางไปทัศนศึกษา)  
การจมน้ าของเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด าเนินการแจ้งนโยบายให้โรงเรียน
ทราบและถือปฏิบัติ 
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4.  มติครม.เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2662-2565) โดยก าหนดให้ 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สามารถจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุ
ราชการคืนในสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป จากเดิมที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ก าหนด ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตราว่างฯ คืนต าแหน่งสถานศึกษาได้ ในกรณีที่มี
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561 ก.ค.ศ. จึงไม่สามารถจัดสรรอัตรา
เกษียณคืนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน รวม 
11,839 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.50 ได้ ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
และปัญหาการขาดแคลนครูจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสพฐ.จะรอมติอย่างเป็นทางจากการ ก.ค.ศ.แจ้งมาอีกครั้ง ขณะเดียวกันได้แจ้งไปยัง
โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ประสานงานร่วมกันในการค านวณอัตราก าลังที่เรา
จะต้องจัดสรรให้โรงเรียนต่อไป โดยคาดว่าจะจัดสรรอัตราเกษียณได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ทันที 

“ส่วนสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120 คนขึ้นไปจะมีก่ีแห่งนั้น สพฐ.ยังไม่ได้มีการส ารวจขอรอแจ้งมติ 
อย่างเป็นทางการจากก.ค.ศ.ก่อน ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องดีที่เราได้รับการคืนอัตราเกษียณอายุราชการ เพราะอย่าง
น้อยโรงเรียนที่มีเด็กตั้งแต่ 120 คนจะได้มีความพร้อมเรื่องครู โดยครูปัจจัยส าคัญเป็นเหมือนต้นน้ าของคุณภาพ    
ที่เราต้องด าเนินการการให้มีครูครบชั้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพโรงเรียนและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา”  มอบกลุ่ม
บริหารงานบุคคลจัดเตรียมข้อมูล 
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