
 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 25 / 2562                                                            1 
 
        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่25  / 2562 

19 มิถุนายน  2562   เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
1. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายวลี  มีภู ่ รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
4. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
5. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
6. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางสาวปวีณา  กาญจนสุขเมฆิน (แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวจิรันธนิน มะโนทน (แทน)ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10.  นางทัศนา  จันทร์ลา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
11. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายอ านาจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
3. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นางวัชรินทร์ ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 4.  นายวันชัย ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
เริ่มประชุมเวลา 08.00  น.  
  นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ 
ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร 
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธาน ชี้แจง  
เพ่ือใหร้ับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
ตอน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
ความเป็นมาของโครงการ 

         นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 กรมชลประทานได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ  ในเขตลุ่มน้ าป่าสัก เพ่ือสนองความ
ต้องการด้านเกษตรกรรมอุปโภคและบริโภคโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งที่      ก่อสร้างแล้วและที่ได้ศึกษา
ไว้รวม  35  โครงการปริมาณน้ าก็ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการรวมทั้งไม่สามารถที่จะป้องกันอุทกภัยในเขตลุ่ม
น้ าป่าสักได้ 
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 พ.ศ.  2508  กรมชลประทานได้เริ่มศึกษาโครงการเข่ือนเก็บกักน้ าแม่น้ าป่าสัก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ าป่าสักและลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างจนถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตลอดจนเพ่ือการ
ชลประทานในพ้ืนที่เพาะปลูกตอนล่างของลุ่มน้ าป่าสักผลจากการพิจารณา   ในขณะนั้นมีแนวความคิดที่จะสร้าง
เขื่อนที่บ้านหินดาด  ต.ท่าคล้อ  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี โดยมีความจุอ่างประมาณ  2,570  ล้านลูกบาศก์เมตร ค่า
ลงทุน  900 ล้านบาท  แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  ค่าลงทุนสูงรัฐบาลในขณะนั้นได้ตั้งคณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาลุ่มน้ าป่าสักขึ้นในปี  2509  เพื่อพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีอันล้มเลิกไป 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมากรมชลประทานได้ท าการศึกษาโครงการอ่ืนๆ  ตามล าน้ าสาขาของแม่น้ าป่าสัก  
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการศึกษาความเหมาะสมที่จะ
สร้างเข่ือนเก็บกักน้ าขนาดกลางหลายโครงการ 

19   กุมภาพันธ์   2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้กรมชลประทานศึกษาความ 
เหมาะสมของโครงการเขื่อนเก็บกักน้ าแม่น้ าป่าสักอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  กรม
ชลประทานจึงได้สนองพระราชด าริโดยด าเนินการศึกษาเบื้องต้น  และจัดท าสรุปแนวทางการด าเนินงาน เสนอต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

9  มกราคม  2533  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อน    เก็บกักน้ า 
แม่น้ าป่าสักโดยให้ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ (สน.กปร.) 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนด้านงบประมาณ 

10 กรกฎาคม 2533  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานจัดตั้งส านักงานโครงการพัฒนา 
ลุ่มน้ าป่าสักเพ่ือรับผิดชอบในการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการด าเนินงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

13 กรกฎาคม 2535 กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา ประกอบด้วย   บริษัททีม คอนซัลติ้ง 
เอนจิเนียร์  จ ากัด บริษัทเซ้าท์อีสเอเซียเทคโนโลยี จ ากัด  และบริษัทแอสดิคอนคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  เป็น
ผู้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ  ได้แก่ สภาพของดิน  ชนิดต่างๆ , อุทกวิทยา, 
ธรณีวิทยา,การศึกษาด้านวิศวกรรมของตัวเขื่อนและอาคารประกอบ, ระบบชลประทาน, 

การป้องกันอุทกภัย รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการเขื่อน เก็บกักน้ า แม่น้ าป่าสักจังหวัด 
ลพบุรี และจังหวัดสระบุรี  แล้วเสร็จเมื่อเดือน  กันยายน 2536  โดยใช้เวลา     ท าการศึกษาทั้งสิ้น  15  เดือน  
ผลจากการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ าป่าสัก   ที่  ต.หนองบัว  อ.พัฒนานิคม  
จ.ลพบุรี 

21  ธันวาคม 2536   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในผลการศึกษาของโครงการฯ  และให้น าผลการศึกษา 
ในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมแผนการปฏิบัติการแก้ไข และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

23กุมภาพันธ์  2537   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการแก้ไข 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ   

3พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างโครงการเข่ือน เก็บกักน้ า 
แม่น้ าป่าสัก             
          25  พฤศจิกายน 2537  เริ่มเคลื่อนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 

  2  ธันวาคม 2537  เริ่มงานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ าแม่น้ าป่าสัก 
  15  มิถุนายน  2541  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จประกอบพิธีเริ่มการ
เก็บกักน้ าเป็นปฐมฤกษ์ 
7  ตุลาคม  2541  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานชื่อ “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” 
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  30  กันยายน  2542  งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมงานส่วนประกอบอ่ืนแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ 25  พฤศจิกายน  2542  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า   
พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เสด็จเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
 ปีงบประมาณ  2543 - 2548  ก่อสร้างระบบชลประทานในพ้ืนที่เปิดใหม่  3 โครงการ  พ้ืนที่ 
144,500 ไร่ ประกอบด้วยโครงการสูบน้ าแก่งคอย - บ้านหมอ  (86,700 ไร่)  โครงการสูบน้ าพัฒนา
นิคม (29,300 ไร่)  และโครงการสูบน้ า  พัฒนานิคม - แก่งคอย (28,500ไร่) 
ประโยชน์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
   1.  เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค  ของชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดลพบุรี (ล านารายณ์ พัฒนานิคม) 
และ จังหวัดสระบุรี (วังม่วง แก่งคอย) และชุมชนขนาดย่อมใกล้เคียง 
    2.เป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรส าหรับพ้ืนที่ชลประทานที่จะเกิดขึ้นใหม่ในเขตจังหวัดลพบุรีและ
สระบุรี144,500 ไร่ (แก่งคอย-บ้านหมอ  86,700 ไร่,  พัฒนานิคม29,300 ไร่ และพัฒนานิคม-แก่ง
คอย  28,500 ไร่) 
  3.  เป็นแหล่งน้ าเสริมส าหรับพ้ืนที่โครงการชลประทานเดิมในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เนื้อที่
ประมาณ 2,200,000 ไร่ (ลดการใช้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา โดยน าน้ าจากแม่น้ าป่าสักไปใช้ในแถบ
จังหวัดลพบุรีและสระบุรีโดยตรง) 
4.ช่วยป้องกันอุทกภัยพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าป่าสักในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี และยังมีผลช่วยบรรเทา
อุทกภัย  ในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ าเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้วย 
5. เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี 
6. อ่างเก็บน้ าที่เกิดข้ึนจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งประมงน้ าจืดขนาดใหญ่ 
7. ช่วยการคมนาคมทางน้ าในแม่น้ าป่าสักตอนล่างและการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 
8. แหล่งน้ าเสริมเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้วย 
9.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
10.ท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ขยายตัวมากข้ึน 
 

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 
1.  สพฐ. จับมือสอศ.เดินหน้าเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) 
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” พร้อม
มอบนโยบายการเชื่อมโยงการศึกษาระดับ สพฐ. กับระดับ สอศ. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย โดย
มี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และนายอรรถพล สังขวาสี ผู้อ านวยการ
ส านักความร่วมมือ กล่าวรายงาน รวมถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หอการค้าจังหวัด และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ 
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดงาน
ครั้งนี้สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือเพ่ือบูรณาการการท างานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการ  
จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระหว่างระดับอาชีวศึกษา   
กับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านการบริหาร ข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวสาย
อาชีพ ความร่วมมือการจัดทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหาร บูรณาการการเรียนการสอน และมีความเป็น
เอกภาพน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. โดยในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สพฐ. และ สอศ. ได้มอบหมายให้
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มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ในวันนี้
จึงได้มาประชุมร่วมกันเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัดพิษณุโลก ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 250 คน  ส าหรับการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาก าลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในส่วนของ สพฐ. ได้มีการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพของนักเรียนด้วย
โครงการสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเอง โดย สพฐ. ได้
มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า โดย
สถานศึกษาจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รู้จักและค้นพบ
ตัวเองผ่านการเรียนการสอนเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลาย อาทิ การบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมแบบ Block Course และ Shopping Course กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงงานอาชีพ 
เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมแนะแนวและให้นักเรียนได้ท าแบบวัดแวว วัดความถนัดทางอาชีพ และสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับอาชีพที่น าไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม “สพฐ. เล็งเห็นว่าการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมี
งานท าอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเอง สามารถวางแผนการศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทางสายสามัญและสายอาชีพอย่างมีเป้าหมาย และสามารถน าทักษะอาชีพเบื้องต้น
ที่ตกผลึกในตัวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว  ขณะที่นาย
บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. เสนอแนวคิดว่าการท างานในครั้งนี้จะต้องใช้สะพานเชื่อมโยง 5 สาย เพื่อก้าว
ไปสู่ความส าเร็จระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. ได้แก่ สะพานที่ 1 สะพานของฝ่ายบริหาร ที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้บริหาร สพฐ. ส่วนกลาง กับผู้บริหาร สอศ. หรือระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนกับผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวะ และ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษากับผู้อ านวยการเขตในแต่ละจังหวัด สะพานที่ 2 คือสะพานเชื่อมโยงระหว่างครูกับ
ครู สะพานที่ 3 ให้เด็กเชื่อมโยงกันระหว่างเด็กกับเด็ก สะพานที่ 4 คือผู้ปกครองกับผู้ปกครองต้องเชื่อมโยงกัน มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อท าให้เกิดทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นว่าเด็กท่ีมีโอกาสได้เรียนสายอาชีพตั้งแต่
ต้นจะได้ค้นพบตัวตน เน้นสมรรถนะมากกว่าวิชาการอย่างเดียว และสะพานที่ 5 คือการเชื่อมโยงกับชุมชน ซึ่งการ
เรียนในวิทยาลัยหรือในโรงเรียนอาจจะเรียนทางทฤษฎีมากกว่า จึงต้องเชื่อมโยงกับชุมชนหรือสถานประกอบการ
ต่างๆ ด้วย  ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการเสวนาเรื่อง “ความต้องการก าลังคนกับการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา” โดย นายบรรจง ดีเหลือ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 รวมถึงการบรรยาย “การจัดท าหลักสูตร
เชื่อมโยงการศึกษาสายอาชีพ” โดย ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรทวิทยาคม 
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 นอกจากนั้นยังมีการเสวนาโมเดลการเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพ ได้แก่ พิษณุโลกโมเดล และสุพรรณบุรีโมเดล และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าหลักสูตรพ้ืนฐานโดยแบ่งตามภูมิภาค เพ่ือสรุปแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็น
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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2.  ความไม่ปลอดภัยของข้าราชการครูที่อยู่บ้านพักครู ก าชับให้ ผอ.เขต ,ผอ.โรงเรียน ส ารวจ 

บ้านพักครู ที่ช ารุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัย ให้ด าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน สพฐ. พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ 
พร้อมทั้งให้ก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

3. การประชุมสัมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ 
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 

4. สตผ. เปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือ แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแบบติดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

5.  เนื่องจากวันที่  7  กรกฎาคม  ของทุกปี เป็นวันสถาปนา สพฐ. ปีนี้  ครบ 16 ปี และ 
เนื่องจากในวันที่ 7  กรกฎาคม  2562  ตรงกับวันอาทิตย์ สพฐ. จึงก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่  5  กรกฎาคม  
2562  โดยจะมีกิจกรรมในส่วนกลางหลายกิจกรรม สพฐ. ขอความร่วมมือให้ สพท.เตรียมการในเรื่องนี้ด้วย โดยจะ
ส่งหนังสือแจ้งอีกครั้งหนี้  ในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทั้งประเทศ 
 
      นโยบายส าคัญ ของ สพฐ. 

1.  การนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน “ 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน  
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน” 
      เน้นการขับเคลื่อนร่วมกัน สพฐ. เขตพ้ืนที่ โรงเรียน 
      การนิเทศมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
               โดยก าหนดระดับการนิเทศ เป็น 3 ระดับ คือ  

1.  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการนิเทศและการสนับสนุนให้ 
เกิดการพัฒนาระบบการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการนิเทศภายในโรงเรียนที่ค านึงการพัฒนา
คุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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2. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งเน้นการนิเทศโรงเรียน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
การนิเทศภายในโรงเรียนที่ค านึงการพัฒนาคุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

3. ระดับโรงเรียน มุ้งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบการนิเทศและการการนิเทศภายใน  
ที่ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในทุกห้องเรียน 

2.  การพัฒนางานภาษาไทยของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ตอนที่  1   
3. มหกรรมส่งเสริมศิลธรรมการประกวดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4  

(MOUCUNTEST ครั้งที่ 4) 
 

แจ้งข้อราชการ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 กลุ่มนโยบายและแผน 
  ขอความร่วมมือบุคลากรเปิดดูคลิปค าอธิบายตัวชี้วัดของสพฐ. โดยจะมีการจัดประชุมในวันพุธที่  
26  มิถุนายน  2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ(AOC) 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การด าเนินการโครงการธุรการโรงเรียน โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้กับธุรการโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
 กลุ่มอ านวยการ 
 แจ้งเชิญประชุมเขตสุจริต (ITA Onlineและมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ในวันที่  20  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1 
 
  
   

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )                (  นายวลี  มีภู่  )                   (  นายสุนัด  บุญสวน  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ            รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 


