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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่4 / 2562 

23  มกราคม   เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  

1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

 6.  นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(แทน) 
 7.  นางนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 8.  นางสาวจ าลอง  พินเมือง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล(แทน) 
 9.  นางอารีย์  ค ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 10.  นายวลี  มีภู่   ผอ.กลุ่มอ านวยการ(แทน)  
 11.  นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 13.  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 14.  นางรัศมี  สุวาชาติ   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 15.  นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 16.  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยี 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นายอ านาจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
2. นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
3. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
4. นางลัดดา  พรหมเศรีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี         ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 3.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
  
เริ่มประชุมเวลา 07.30 น.  
  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย 
สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า ข่าว สพฐ.    โดยมี  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 18  มกราคม  2562 

 
สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา เป็น “วันครูแห่งชาติ” ผมได้มอบค าขวัญว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา 
ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ก็เพ่ือจะสะท้อนให้เห็นบทบาท ความส าคัญ ของผู้ที่เป็นครู อาจารย์ ที่มีต่อศิษย์ 
ต่อประเทศชาติ  โดยที่ก็ต้องมีการพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคสมัย และบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
การปรับตัวของครูนั้น จะเปรียบเสมือนคลื่นลูกแรก ๆ ในทะเลที่จะสร้างคลื่นลูกต่อ ๆ มา ก็คือเราทุกคน 
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่จะเป็นก าลังส าคัญตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน ที่มีต่อส่วนรวม สังคม 
และประเทศชาติ ดังนั้น การปฏิรูปในวงการครู และการปฏิรูปด้านการศึกษา จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะยาว   ทั้งนี้ การเป็นครูมิเพียงเป็นแต่กาย แต่นาม  แต่ต้องเป็นครูด้วยจิต
วิญญาณ  ยกตัวอย่าง “ครูไอซ์” ด าเกิง มุ่งธัญญา ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาทั้ง 2 ข้าง แต่สามารถเป็นครู
สอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผมเคยกล่าวถึงมาแล้ว ผมขอชื่นชม
สื่อมวลชน ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อโซเชียล ที่ได้น าเรื่องราวดี ๆ ของครูไอซ์ มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ใครอีกหลายคน ในช่วงวันครูปีนี้ ส าหรับวันนี้ ผมก็ได้รับข้อมูลดี ๆ จากผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาของเรา ที่ไม่
อยากจะเก็บไว้คนเดียว แต่ก็อยากจะน ามาเล่าให้พ่ีน้องประชาชนได้ฟังสัก 2 เรื่องนะครับ   เรื่องแรก 
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการท างานของ “ครู กศน.” ที่ต้องเข้าไปฝังตัว ในพ้ืนที่ ณ ชุมชนห่างไกล โดยไม่ได้
ค านึงถึงความสุข และครอบครัวของตนเอง ต้องปฏิบัติงานบนพ้ืนที่สูง มิเพียงแต่สอนหนังสือเท่านั้น แต่ครู
อาสาฯ เหล่านั้น แทบจะเป็นหลักให้กับชุมชนในหลาย ๆ เรื่อง  ช่วยสร้างวิถีชีวิต และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับ
ชุมชน ครูทั่วไปเข้าไม่ถึง แต่ครู กศน. เป็นหน่วยซีล หน่วยแนวหน้าที่อยู่เคียงข้างประชาชน ทั่วทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชด าริและมอบให้ ครู กศน. ได้
ช่วยกันดูแลประชาชน ที่ส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนถิ่น หรือชนกลุ่มน้อย แต่ครูเหล่านี้ กลับไม่มีความมั่นคงใน
อาชีพ หลายคนไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ  ครั้นเมื่อมีโอกาสเติบโตในต าแหน่งแห่งหนใหม่ ก็ต้องก้าว
ออกไป ปล่อยให้ชาวบ้านเคว้งคว้าง นั่งรอครูคนใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว กว่าจะลงตัวใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้น “ครู กศน.” ไม่ได้ท างานในองค์กรที่มั่นคง แต่เขาเหล่านั้น ต้องเสี่ยงภัยตามแนว
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ตะเข็บชายแดน ไม่แตกต่างจาก ต ารวจ ทหาร ที่อยู่ชายขอบพรมแดนประเทศ เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และพ่ีน้องประชาชน  ให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือเป็นเหยื่อของ
ผู้อื่น  ครู กศน. จึงเปรียบเสมือน “หน่วยอารักขาทางปัญญา” ส าหรับประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพ่ือให้ทุก
คนบนผืนแผ่นดินนี้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการป้องกัน ไม่ให้ประชาชนต้องถูก
รุกรานในชีวิต และไม่ทิ้งถิ่นฐานไปไหน  อันจะช่วยให้ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพ้ืนที่แนวตะเข็บ
ชายแดนเกิดความเข้มแข็ง สิ่งที่รัฐบาลจะช่วยดูแล คือความมั่นคงในอาชีพ สวัสดิการที่จะเอ้ือให้เขา
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ ในระหว่างที่พวกเรานอนหลับสบายในห้องแอร์ แต่พวกเขาต้องนอนในอาศรม หาก
มีโอกาส ผมก็อยากเชิญชวนพ่ีน้องประชาชน ได้เดินทางไปเยี่ยมอาศรมของครู กศน. บนพ้ืนที่สูงบ้าง เพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจต่อครู กศน. ที่แบกภาระใหญ่หลวงนะครับ      เรื่องที่สอง “โครงการห้องสอบสีขาว” 
ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่มีคติพจน์ คือ คุณธรรมเท่านั้น ที่ท าให้มนุษย์มีเกียรติ โดยผู้ที่เข้ามารับ
การศึกษาในหลักสูตรชั้นสูงของสถาบัน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารการศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสมควรที่จะเป็นแบบอย่างของการยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้ที่ได้รับการปลูกฝังเป็นอย่างดี อันสมควร
จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน และเยาวชนของชาติ ดังนั้น ทางสถาบันจึงได้เริ่ม “โครงการห้องสอบสี
ขาว” นี้ขึ้น กับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ตั้งแต่ปี 2558 โดยโครงการห้องสอบสีขาว 
หมายถึง ห้องสอบที่ปราศจากการทุจริตของผู้เข้ารับการสอบ แม้ไม่มีผู้คุมสอบก็ตาม เป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกของนักศึกษา ที่จะจบไปเป็น “ครู” ในอนาคต โครงการนี้เป็นการให้เกียรติกับนักศึกษา และ
เชื่อมั่นในตัวนักศึกษา ว่าจะไม่คิด หรือกระท าการทุจริตในการสอบ โดยคาดหวังว่า คนที่จะเป็นครูต้องเป็น
ทั้งกายและใจ โดยครูก็จะต้องเป็นสัญลักษณ์ และตัวอย่างของความถูกต้องอีกด้วย    และ เนื่องในโอกาส
วันครูในปีนี้ ผมขอเป็นก าลังใจให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่ส าคัญของท่าน ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้ง ทุกคนในสังคม อบรมบ่มเพาะ
ศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจ เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเพ่ือให้ศิษย์ประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม หนุนน าในการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพโดยสุจริต ซึ่งบรรดา
ศิษย์เหล่านั้น ก็คือทุกคน ทุกสาขาวิชาชีพ ที่ล้วนก็เป็นศิษย์มีครู จะได้ท าหน้าที่ของตน เป็นก าลังส าคัญของ
ชาติบ้านเมือง ในการพัฒนาประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไปนะครับ 
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบเพ่ือนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  วันที่  17  มกราคม  2562  ร่วมแถลงผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 4 ปี 

 (2558 – 2561) ในงานวันครู ครั้งที่  63 

 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานแถลงผลการด าเนินงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี (2558-2561) ในงานวันครู 
ครั้งที่ 63 เพ่ือสร้างการรับรู้ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาต่อสาธารณชน 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีผู้บริหาร 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการร่วม
แถลง คือ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นายบุญรักษ์ 
ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 
4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้สนองนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดย 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่มุ่งยกระดับคุณภาพ 
เสริมสร้าง ความเสมอภาคทางการศึกษา และมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 หน่วยงานหลักสังกัด สป.ศธ. มี 3 หน่วยงานหลัก คือ ส านักงาน กศน. ส านักงาน สช. และส านักงาน ก.ค.ศ. โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ดังนี้  ส านักงาน กศน.  "ยกระดับการศึกษาตลอดชีวิต 
น าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" ผลงานที่ส าคัญของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในห้วงปีที่ผ่านมามีโครงการ กิจกรรมส าคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ 
1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   - เรื่องศาสตร์พระราชา ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนใน 2 ส่วน ได้แก่ อบรมให้ความรู้กับประชาชน 
จ านวน 580,888 คน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมให้ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับผู้บริหารและ ครู กศน. จ านวนกว่าหมื่นคน เพ่ือขยายผลไปยังนักศึกษาและประชาชน 
   - ด าเนินการร่วมกับ กกต. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่และพลเมือง ให้กับ
ประชาชน ซึ่งปัจจุบัน กศน.ต าบล 7,424 แห่งมีสถานะเป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจ าต าบล และมีอาสาสมัคร 
ศส.ปชต. จ านวน 81,660 คน 
   - แก้ปัญหากลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้น าผู้เรียน 38,501 
คน เข้าสู่ระบบการศึกษา จากกลุ่มเป้าหมาย 45,289 คน ซึ่งในส่วนที่เหลือจะติดตามเพ่ือให้เข้าสู่การศึกษาตามความ
ต้องการของผู้เรียนต่อไป 
   - การส่งเสริมการอ่านในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 52,727 คน 
   - กิจกรรมลูกเสือชายแดนใต้ เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่าง ๆ สร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี สร้างวินัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที ่
2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - จัดฝึกอาชีพให้กับประชาชน เน้นสนองตอบต่อความต้องการของพ้ืนที่และชุมชน ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพเสริม เริ่มอาชีพใหม่ กับ กศน.จ านวน 849,914 คน นอกจากนี้ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส านักงาน กศน.ยังได้ส่งต่อผู้ที่จบการฝึกอาชีพพ้ืนฐาน กับ กศน. ไปฝึกทักษะอาชีพที่สูงขึ้น กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 4,000 คน เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่พิเศษ เช่น 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   - ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยส านักงาน กศน.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อบรมให้ประชาชน
มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ตั้งแต่ความรู้พ้ืนฐานการใช้แอพต่าง ๆ ในมือถือ ไปจนถึงเรื่องการค้าขายออนไลน์ ซึ่ง
ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 และในปีที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ารับการอบรมถึงจ านวน 113,675 คน โดยผู้ผ่าน
การอบรมเหล่านี้สามารถค้าขายออนไลน์ได้จริง นอกจากนี้ กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ ยังได้จัดตั้งเพจชุมชนค้าขายออนไลน์ 
กศน. เพ่ือเป็นแหล่งการค้าขายออนไลน์ของดีประจ าอ าเภอ 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   - จัดการศึกษาให้กับผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ปีละประมาณ 1 ล้านคน 
ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กลุ่มประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน, กลุ่มทหารกอง
ประจ าการ, กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า, กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้น าท้องถิ่น เกษตรกร ชาวไทยภูเขา อสม. ผู้ปฏิบัติ
ศาสนกิจ ขณะที่การส ารวจข้อมูล พบว่ามีประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและต้องดึงกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
จ านวน 470,591 คน ทั้งนี้ส านักงาน กศน.สามารถดึงเป้าหมายเหล่านี้กลับเข้าสู่การศึกษาได้ จ านวน 49,431 คน  
   - การรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือสนับสนุน
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยได้จัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ในห้วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว 
จ านวน 19,583 คน ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 4  / 2562                                                            6 
 
5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยก แปรรูป และก าจัดขยะ ท าให้ชุมชนทั่วประเทศลดขยะได้ถึง 786 ตันต่อปี 
ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการ
ลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 126,441 คน 
   - ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดท าหลักสูตรสื่อการเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งได้อบรมแกนน าสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานให้กับนักศึกษา และครู และสร้างกลุ่มสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงาน ใน 
11 จังหวัด รวม 80 กลุ่ม 
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   - บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กอ.รมน. กกต. ดีแทค ทรู ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือขับเคลื่อนงานใน
รูปแบบพลังประชารัฐให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา ขณะเดียวกันยังได้ ปรับบทบาทและภารกิจ 
ของสถาบัน กศน.ภาค เพ่ือร่วมสนับสนุนการบูรณาการการท างานกันในพ้ืนที่ภาค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัด
การศึกษา อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)"น้อมน ายุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”มุ่งส่งเสริมการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้"  นายชล า อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ส านักงาน สช. 
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษารวมกว่า 12,000 แห่ง ทั้งในระบบและนอกระบบ มีนักเรียนจ านวนประมาณ 2 ล้านคน ที่ผ่าน
มามีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน อย่างโดดเด่น คือ การจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้เรียน โดยน้อมน าเอายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มา
ปรับใช้ ทั้งในด้านนักเรียน ครู ชุมชน และสถานศึกษา เช่น 
   - กิจกรรมลูกเสือ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย ได้แก่ ลูกเสือจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยอบรมลูกเสือแกนน าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จ านวน 567 คน และจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือฝึกประสบการณ์การด ารงชีพในการอยู่
ค่ายพักแรมร่วมกับเพ่ือนร่วมค่ายที่มาจากต่างพ้ืนที่ เกิดความสามัคคีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
   - รณรงค์ให้โรงเรียนในสังกัดของส านักงาน สช. ประดับธงชาติไทยในสถานศึกษา เคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครบ 100% จ านวน 3,184 แห่ง 
   - ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบครบวงจร โดยบูรณาการร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 945 แห่ง ถือเป็นนโยบายส าคัญอันดับแรกของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนานักเรียนด้วยการสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
   - การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน ใช้งบประมาณในการบริหารโรงเรียน
อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  
   - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ สามารถน าประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค (Education) จ านวน 205 โรงเรียน นักเรียนจ านวน 53,295 คน ท าให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนหลักสูตร
นานาชาติ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และ
นักเรียนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีโรงเรียน
เฉพาะความพิการ จ านวน 20 แห่ง ดูแลเด็ก 1,500 คน และโรงเรียนร่วม จ านวน 748 แห่ง 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) "สภาการศึกษา รุกงานใหญ่ปี’ 62  ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบโจทย์คน’" 
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นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการบริการด้าน
การศึกษา มีนักเรียนทุกระดับ ทุกสังกัด รวมประมาณ 13 ล้านคน โดยในส่วนของ สกศ. ท าหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งช่วง 4 ปี ที่ผ่านมามีผลงานส าคัญ คือ การประเมินผลการจัดการศึกษา มีนโยบายปรับปรุงการ
ประเมินให้กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ที่ได้ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้รับบริการด้านการศึกษา  นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ที่เสนอโดยคณะกรรมการ
อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ช่วยเหลือเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีโอกาสเรียนหนังสือ จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากนั้นหากต้องการศึกษาต่อก็จะมีทุนให้กู้ยืม หรือออกไปท างานตามทักษะความถนัดของตนได้ ตลอดส่งเสริมสถานศึกษา
ให้มีการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพของตน  ในอนาคตนักเรียนนักศึกษาอาจจะไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในสถานศึกษาตลอดเวลา รวมถึงนักเรียนนักศึกษาสังกัด กศน. เนื่องจากการจัดการศึกษาต่อไปจะพัฒนาเป็น
รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนไปเรื่อย ๆ ท าให้ผู้เรียนมีสามารถเรียน
และท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ ถือเป็นโอกาสของประชาชนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ ใน
การพัฒนาตนเองทั้งในการศึกษา และการด ารงชีวิตจนตลอดชีวิตเพ่ือเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  "เดินหน้าพัฒนาการทักษะวิชาการ  ควบคู่ทักษะการด ารงชีวิต และ
ทักษะอาชีพ"  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า สพฐ. ดูแลนักเรียนประมาณ 
1,000,000 คน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ขับเคลื่อนทิศทางของประเทศไทยในอนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะส าคัญที่อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ทักษะด้านวิชาการ ทักษะการด ารงชีวิต และทักษะอาชีพ โดย สพฐ. จะต้องพยายามจัด
กิจกรรม Active Learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ครูพร้อมที่จะพานักเรียนออกจากหนังสือเรียน ให้นักเรียนค้นพบ
ตัวตน ความสนใจ ความถนัดให้เร็วที่สุด เพ่ือพัฒนาให้เป็นก าลังคนที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพร้อมเข้าสู่ Thailand 
4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ผลการด าเนินงานรอบ 4 ปี ของ สพฐ. แบ่งเป็น 4 เป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู การบริหารจัดการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ผ่านการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
- โครงการโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นลักษณะโรงเรียนประจ าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารฟรี 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้ 1 อ าเภอ มีโรงเรียนประจ า ระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 37 อ าเภอ 73 โรงเรียน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 5,277 คน  
- โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร มุ่งหวังให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน าความรู้จากการอบรม
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู และยังเป็นการพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ปัจจุบันมีหลักสูตรอบรม
ครูจ านวน 1,207 หลักสูตร มีข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา 360,175 ที่นั่ง และมีครู 
ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 274,264 คน  
- โครงการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย โดยพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการ
จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน ใช้วิทยากรชาว
ต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา 
- การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู สร้างความเสมอภาคในการศึกษา 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ทางช่องทีวีได้ตลอดเวลา ปัจจุบันได้ถ่ายทอดไปยังโรงเรียนขนาด
เล็กในพ้ืนที่ห่างไกล จ านวนกว่า 15,369 แห่ง และศูนย์ดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า ๖,๐๐๐ แห่ง 
ทั่วประเทศ 
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- โครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการ รวมทั้งสิ้น 12 
โรงเรียน ต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ขยายผลการด าเนินงานออกไปทั่วทุกภูมิภาค เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับ
โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เกิดเป็น "โครงการห้องเรียนกีฬา" ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่มีความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา พัฒนาทักษะโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งขันทัดเทียม
กับนักกีฬาต่างประเทศได้ ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ในทุกภูมิภาค จ านวน 9 โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน
รวม 1,155 คน นอกจากนี้ สพฐ. ได้จัดโครงการลานกีฬาเพ่ือประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ออก
ก าลังกาย โดยให้สถาบันทางการศึกษาทั่วประเทศเปิดสถานที่ส าหรับให้ประชาชนในชุมชนออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
- การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย หรือ เวทคณิต ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดเลขได้เร็ว ถูกต้องตามหลัก
คณิตศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหลักการทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันได้ โดยน าเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) มาใช้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 และอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางของ
เวทคณิตแก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  
- พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ปัจจุบันได้ประกาศเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา น าร่องใน 6 พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดระยอง ศรีสะ
เกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งความพิเศษของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คือ ลดข้อจ ากัดโดย
ให้อิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ อีกทั้งสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมิน และยังเชื่อมโยงทุก
ภาคส่วนโดยร่วมมือกันจัดการศึกษาระดมทรัพยากรจากภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
- โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 50 โรงเรียน ผู้สนับสนุน 
จ านวน 12 หน่วยงาน 
- โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชนได้ โดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในระดับต าบลก่อน แล้ว
พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับอ าเภอ และโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษตามล าดับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  "เร่งพัฒนาก าลังคนสายอาชีพตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาโดย
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ และยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้ 
- ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพประจ าอ าเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้กับ
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและแนวชายแดน เป็นการสร้างโอกาสและลดความเลื่อมล้ า รวมถึงเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมร้อยละ 11.25 เป็น ร้อยละ 20 
- แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา มีการคัดกรอง นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง สร้างภาคีเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท ปัจจุบันมีสถิติเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 
- ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จ านวน 18 แห่ง ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 
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- อาชีวศึกษามาตรฐานสากล พัฒนาความร่วมมือการอาชีวศึกษากับประเทศที่มีศักยภาพสูง ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 9 ประเทศ และภูมิภาคอ่ืน ๆ 7 ประเทศ เพ่ืออบรม พัฒนาทักษะทางภาษาและวิชาชีพให้กับครู 
และนักเรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนร่วมให้มีมาตรฐานสากล 
- การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมนวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่การแข่งขัน ส่งเสริมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ให้ใช้งานได้จริง ผลักดันเข้าสู่ระบบพาณิชยกรรม ให้สถานประกอบการที่สนใจสามารถซื้อสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา ไปใช้
งานในสายการผลิตและระบบอุตสาหกรรม 
- Big Data System ใช้ในการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว, การวางแผนรับนักเรียน 
นักศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด, การเปิดสาขาวิชาใหม่ ๆ เป็นต้น 
- การพัฒนาครู ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา ฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา และจัดท าคู่มือแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง 
ตลอดจนขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง จ านวน 213 คน และจะขยายผลการขึ้นทะเบียน
ครูพิเศษอาชีวศึกษา ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2562 
- การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน มีการรณรงค์สร้างแรงจูงใจ ปรับภาพลักษณ์ สร้างค่านิยมให้ผู้เรียนสนใจศึกษาต่อสายอาชีพได้มาก
ขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ : สายสามัญ เป็น 39.70% : 60.30% และในปีการศึกษา 2562 มีเป้าหมายการ
รับนักเรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 45% 
- โครงการพลังอาชีวะ จิตอาสา เปรมประชา คลองรังสิตพัฒนา จัดกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนบริเวณ
คลองเปรมประชากร 11 ชุมชน โดยให้ประชนชนในชุมชนจ านวนประมาณ 8,500 คน ร่วมกันพัฒนาที่ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
- แผนปฏิรูปองค์การและระเบียบกฎหมายในองค์กร (การรวม สอช.) จัดท าแผนปฏิรูปองค์กรและระเบียบกฎหมายในองค์กร 
โดยการรวมส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนเข้ามาเป็นหน่วยงานภายในของ สอศ. และได้ประกาศจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งใช้ชื่อว่า “ส านักบริหารการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน” ซึ่งมีอ านาจหน้าที่และจ านวนบุคลากรตามเดิม 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  "สกอ.มุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพสูงในโลกเทคโนโลยี  ขับเคลื่อนการศึกษาตลอด
ชีวิต"  นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า สกอ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการศึกษาขั้น
สุดท้ายก่อนจะออกไปสู่โลกของการท างาน จึงต้องมองภาพว่าจะสามารถเชื่อมต่อการศึกษาทุกระดับอย่างไรเพ่ือให้บัณฑิต
ไทยออกมามีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่ที่เป็นโลกของเทคโนโลยีได้ รวมถึงเรื่องการท างานวิจัย ที่ต้องคิดว่า
ท าอย่างไรงานวิจัยจึงจะไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ และประโยชน์นั้นต้องตกอยู่กับสาธารณะ แม้จะเป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์ก็
ตาม  ทั้งนี้ ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาจะต้องรับคนจากทั้งในระบบและนอกระบบนั่น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบวัยท างานด้วย เนื่องจากกลุ่มคนวัยท างานจะกลับเข้ามาพัฒนาทักษะ รับความรู้ใหม่ ๆ จากมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พร้อมที่จะไปท างานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สกอ.จึงท างานตอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6  ยุทธศาสตร์ ภายใต้
ภารกิจการสร้างคนที่มีคุณภาพสูง และอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีให้ได้ มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต และ
สามารถเคลื่อนย้ายไปท างานได้ทั่วโลก 
สกอ.ด าเนินงานส าคัญในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ได้แก ่
- โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นการพลิกโฉมการสร้างบัณฑิตครั้งใหญ่ ตั้งแต่เรื่องของการปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการ
เรียนการสอน และร่วมมือกับภาคผู้ประกอบการ ต่อไปนักศึกษาจะไม่ได้เรียนเฉพาะในมหาวิทยาลัย แต่จะต้องออกไปท างาน
ควบคู่กับการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือให้มีความพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริง  
ขณะเดียวกัน สกอ.ขยายเป้าหมายออกไปสู่กลุ่มวัยท างานด้วย ในรูปแบบหลักสูตรที่ไม่มีปริญญา (Non Degree) เป็น
หลักสูตรระยะสั้นที่ร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยตั้งเป้าหมายว่าตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทที่เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่จ านวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน/ปี และหลักสูตร Non Degree ไม่น้อยกว่า 
10,000 คน/ปี 
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- โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นการน าหลักสูตร งานวิชาการต่าง ๆ ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ แล้วให้ประชาชนสามารถเข้า
มาเลือกเรียนได้ ขณะนี้มีจ านวนผู้เข้ามาเรียนวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยประมาณ 60,000 คน ในระยะต่อไปจะ
มีการพัฒนาให้คนที่เข้ามาเรียนสามารถสะสมหน่วยกิต และสามารถขอวุฒิปริญญาได้ 
- โครงการน าสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของโลกเข้ามาจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยในสาขาที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง ที่
สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่สามารถด าเนินการเองได้เต็มรูปแบบ ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาของไทย 2 แห่ง ที่เข้าร่วม
โครงการ คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ด าเนินงานเชื่อมโยงกับ สพฐ. ช่วยพัฒนายกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดนท างานตอบโจทย์
ที่โรงเรียนต้องการ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมมากกว่า 2,500 โรงเรียน ครูเข้ามามีส่วนร่วมประมาณ 30,000 คน และนักเรียนที่
เข้าร่วมประมาณ 270,000 คน 
- โครงการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่ง สกอ.ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คนที่อยู่ใน
เขตภาคใต้ชายแดนได้มีโอกาสศึกษา มีความรู้ และสามารถประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว
มากกว่า 2,600 คน 
- โครงการน ากีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้ โดยพยายามน าเด็กที่สนใจด้านกีฬาเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาและ
พัฒนาตนเองให้เป็นเลิศด้านการกีฬา 
- การท างานด้านการวิจัย สกอ.ร่วมกับมหาวิทยาลัย 158 แห่ง คิดค้นงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ประเทศชาติ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ล่าสุดมีโครงการประมาณ 90 โครงการ ที่ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม ไม่ว่าจะเป็นการท าเสื้อ
เกราะกันกระสุน ท าหมวกกันกระสุน ท าหุ่นยนต์เพ่ือไปลาดตระเวนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น ตลอดจนน าไปสู่การผลิตผลงาน 
สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งสามารถลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ 12 เท่า 
- โครงการสร้างผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจใหม่ ขณะนี้มีมากกว่า 80 แห่ง สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่หลายร้อยราย 
ซึ่งเมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลย ที่ส าคัญคือสินค้าที่ผลิตนั้นเป็นสินค้าที่เกิดจากงานวิจัยของ 
สกอ. 
ในขณะที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงภาพรวม
การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่า ส่วนตัวรู้สึกพอใจ เพราะที่ผ่านมาย้ ามาเสมอว่าปัญหาหลายเรื่องมีมานานและ
สะสม การเริ่มต้นมองด้วยแง่ลบและพยายามเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคน ไม่สามารถท าได้กับการปฏิรูปการศึกษา แต่ควร
ขยับทีละนิดเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทั้ง 6 ด้าน ไม่ว่ารัฐบาลใดหากพิจารณาจะเห็นได้ว่าก าหนดไว้
ครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานด าเนินการครบถ้วนและทุกคนก็ตั้งใจท างาน 
หากจะให้คะแนนผลการท างานภาพรวม ส่วนตัวให้เกิน 5 คะแนน แต่บางโครงการให้ 8-9 คะแนน เช่น โครงการพัฒนาครู
ทั้งระบบ หรือคูปองครู, การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานท า หรือ E2E เป็นต้น 
อีกเรื่องที่พอใจมากคือ "ธรรมาภิบาล" ซึ่งมองว่ายุคนี้สังคมช่วยเราได้เยอะ เป็นยุคที่การโกงได้รับการสะสาง และป้องปราม
มากที่สุดยุคหนึ่ง ทุกอย่างตรงไปตรงมา อาจไม่ใช่ผลงานชิ้นโบว์แดง แต่อะไรก็ตามที่สะท้อนมาในสื่อมาก แสดงว่าอยู่ในจิตใจ
ประชาชน กดดัน แต่เรื่องอ่ืน ๆ คนอาจจะไม่รู้สึกโดนเท่าเรื่องโกง เพราะไม่อึดอัดใจมาก แต่เรื่องโกงคนรู้สึกว่าสั่งสมมานาน
ถึงเวลาต้องแก้ไข 
อย่างไรก็ตาม มีหลายโครงการที่เกี่ยวกับครูที่รัฐบาลชุดนี้ได้ด าเนินการไว้ คือ การดูแลความเป็นอยู่ของครู การซ่อมแซม
บ้านพักครู การแก้ปัญหาหนี้สินครู การเปลี่ยนวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองผ่านคูปองครู เป็นต้น 
ซึ่งยังไม่ค่อยเห็นว่ามีพรรคการเมืองใดก าหนดเป็นนโยบาย แต่คาดว่าจะทยอยประกาศออกมาหลังจากนี้ ทั้งนี้ ขอให้ใครก็
ตามที่เข้ามา สานต่อและท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

2. วันที่  19  มกราคม  2562  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรรพตวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย 
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3. วันที่  20  มกราคม  2562  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเยน “ผดุงอนุสรณ์”  
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ต.บ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

4. วันที่ 20  มกราคม  2562  ส่งมอบบ้านน้ าใจ สพป.เชียงราย เขต 4  
“คืนความสุขให้ลูก สพฐ.” หลังที่ 4 ให้เด็กหญิงสิริรัตน์  แซ่หว้า นักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนสมถวิลจินตมัย 
บ้านห้วยแล้ง 

5. วันที่  21  มกราคม  2562  ร่วมพิธีลงนาม MOU ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ณ 
ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
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วันที่ 21 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พลังงาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ภายใต้แนวคิด “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 

โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์  
ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้แทนจากกระทรวงที่ร่วมลงนามเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นโครงการที่ 
เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” 

เป้าหมายเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ภายใต้ 
แนวคิด “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด คือ เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมการ
พัฒนา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคม และการสื่อสารสะดวก มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมต่าง ๆ สามารถรองรับการเพ่ิมจ านวนนักเรียนได้ในอนาคต รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ยินดี
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ผ่านกระบวนการประชาคม 3 ระดับ คือ ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับ
จังหวัด ตามล าดับ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 7,255 โรงเรียน นอกจากนั้น ใน
ปีงบประมาณ 2563 ยังมีแผนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ และโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand 
Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริงในอนาคตโรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม ได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ในส่วนของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก็จะมีความ
พร้อมทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจะ
กลายเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมในทุกด้าน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ 
เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อคุณภาพของโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ
ตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้
มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2. ชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย

ประเทศไทย 
3. ภาพยนตร์สั้น  เรื่อง  “IT I Can”  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.

ปัตตานี เขต 3 
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  แจ้งข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ประธานในการประชุม   แจ้งข้อราชการ ดังนี้ 

1. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  มอบกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 

2. แนวทางการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางนวล  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล การกรอกข้อมูลในระบบ Set (ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง)ให้ด าเนินการ 

ให้เป็นปัจจุบัน 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ผลงานตั้งแต่ 1 มกราคม  2561 –  

31  ธันวาคม  2561  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานภายในวันที่  25  มกราคม  2562 
   

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
     นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ    ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

 
 
 


