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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 26  ตุลาคม  2561 

 
พ่ีน้องประชาชนครับ 
ผมมีเรื่องที่น่ายินดีส าหรับคนไทยทุกคนอีกครั้ง เกี่ยวกับผลการจัดอันดับความสามารถทางการ 

แข่งขันระดับโลก 4.0 ประจ าปี 2018 ของ World Economic Forum  ในปีนี้ ประเทศไทยมีอันดับและคะแนนดี
ขึ้น ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่ความเป็น 4.0 มากขึ้น โดยปรับมาอยู่ในอันดับที่ 38 จาก 140 ประเทศทั่วโลก จากเดิมอยู่
ในอันดับที่ 40 เมื่อปีที่แล้ว ส าหรับในอาเซียนนั้น ไทยอยู่อันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย  ส่วนในกลุ่ม
อาเซียน+3 ไทยอยู่อันดับที่ 6 จาก 12 ประเทศ รองจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และจีน ซึ่งก็เป็นอันดับ
คงท่ีมาหลายปี แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการแข่งขันที่มั่นคงของไทยในเวทีนี้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ไทยถือเป็น 
1 ใน 3 ประเทศที่ไม่ได้มีรายได้ต่อประชากรในระดับที่สูง แต่ยังสามารถเข้ามาอยู่ใน 40 อันดับแรกของโลกได้ 
ในขณะที่อีก 2 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อันดับที่ 25 และจีนอันดับที่ 28 

คะแนนเหล่านี้เป็นผลมาจากเก็บข้อมูลเชิงลึก จากการสอบถามผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาด 
ใหญ่ และขนาดย่อมในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเทียบกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ มีเกณฑ์การประเมิน 12 
ด้าน 98 ตัวชี้วัด ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งด้านระบบการเงิน อยู่ในอันดับ 14 ของโลก เพราะมีความพร้อมด้าน
เงินทุน วงเงินสินเชื่อที่ให้กับเอกชน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของ SMEs และสตาร์ทอัพ 
รวมถึงเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีจุดแข็งด้านขนาดของตลาดอยู่ในอันดับ 18 ของโลก มาจาก
การที่บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าถึงตลาดภายในประเทศ การลงทุน และการส่งออก หรือตลาดต่างประเทศได้สะดวก 

อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะก้าวสู่ความเป็น 4.0 ให้ 
ได้มากขึ้น เช่น ด้านการแข่งขันภายในประเทศ ซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่ 92 ของโลก ส าหรับเรื่องของการแข่งขัน
ภายในประเทศนั้น เราจะต้องเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ได้มีการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม  กฎระเบียบไม่ซับซ้อน 
ซึ่งจะน าไปสู่นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีด้านการศึกษาและทักษะ ที่อยู่ในอันดับที่ 66 ของ
โลก เรายังต้องให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประเทศของเรามีความพร้อมและรู้เท่าทันโลกมากขึ้นด้วย   
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การส ารวจความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ผ่านดัชนีความสามารถทางการแข่งขัน 
ระดับโลก 4.0 นี้ เปรียบได้กับไม้บรรทัด ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจับตาดู เพราะนอกจากจะเป็นการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศแล้ว ยังสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นและประเด็นที่ต้องพิจารณา
ปรับปรุง รวมถึงศักยภาพในการที่จะให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาลงทุน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต ซึ่งจากการที่ผมได้ไปเข้าร่วมการประชุม ณ ต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา ผมก็สัมผัสได้ว่าผู้น าหลายประเทศ
มีความเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาของไทย โดยเฉพาะการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือจะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายส าคัญในการปฏิรูป 
เพ่ือพลิกโฉมเมืองไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และประชาชนอยู่ดีกินดีภายใน 20 ปีข้างหน้า ด้วยการมุ่งมั่น
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกมิติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย 

นอกจากนี้ มีการประเมินผลหนึ่ง ที่ก าลังอยู่ในความสนใจก็คือ เรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์  
ที่ธนาคารโลกได้พยายามจัดท าดัชนีชี้วัดภายใต้โครงการทุนมนุษย์ ที่เพ่ิงริเริ่มขึ้น โดยพิจารณาวัดระดับของการสร้าง
ทุนมนุษย์จากศักยภาพของเด็ก ที่ได้รับตั้งแต่เกิดจนจบชั้นมัธยม โดยดูจากอัตราการอยู่รอด โอกาสทางการศึกษา 
และผลการศึกษา รวมทั้งสุขภาพของเด็กเหล่านั้น ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะท าการวัดออกมาได้ผลที่เป็นตัวเลขที่
ถูกต้องสมบูรณ์ ล่าสุด World Economic Forum  ได้น าเสนอว่า สถาบันด้าน Health Metrics and Evaluation 
ที่สหรัฐอเมริกา ได้จัดท าวิธีค านวณอย่างเป็นระบบขึ้น จากการวิเคราะห์ผลส ารวจ กว่า 2,500 ชุด และการลงพ้ืนที่
สอบถามในเรื่องความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ รวมถึงสุขภาพ แล้วน ามาประมวลผลให้ได้ค่าที่
สะท้อนให้เห็นถึงระดับทุนมนุษย์ 

วิธีนี้ได้ถูกน ามาใช้วัดระดับทุนมนุษย์ของ 195 ประเทศท่ัวโลก นับตั้งแต่ปี 2533 และปี 2559  
พบว่าประเทศที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรป เช่น ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ และ
เดนมาร์ก แต่ส่วนที่น่าสนใจมากกว่าก็คือ ประเทศที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็น“ทุนมนุษย์” ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
สะท้อนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น กว่าประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉลี่ย ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเทศ ก็คือ ตุ รกี จีน 
บราซิล และไทย ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการให้ความส าคัญอย่างมาก กับการพัฒนาคนของประเทศในช่วงที่
ผ่านมา 

อีกท้ังธนาคารโลก และ World Economic Forum ก็เห็นตรงกันว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ประเทศนั้น เรื่องของคุณภาพคน หรือ “ทุนมนุษย”์ มีความส าคัญมากกว่าทุนด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือ
เงินทุน เพราะมนุษย์คือปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ และสามารถจะพัฒนาเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด ด้วยต้นทุนที่ไม่ต้องสูงมาก 
เมื่อเทียบกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งนักวิจัยจากสถาบันด้าน Health Matric and 
Evaluation และธนาคารโลก ในการประชุมผู้น าอาเซียนครั้งล่าสุด ก็ได้ชื่นชมว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศรายได้ปาน
กลางแรก ๆ ที่มีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการให้บริการอย่างทั่วถึงของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น คลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ ได้พัฒนาต่อมา ทั้งหมดนี้เป็นรากฐานที่ดีให้กับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย และการศึกษานี้ ยังชี้ด้วยว่าระดับของทุนมนุษย์จะเป็นส่วนส าคัญ ในการขับเคลื่อน
การเติบโตของประเทศในระยะต่อไป 

ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการต่อยอดบริการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการ 
พัฒนาและเตรียมพร้อม ในเรื่องทุนมนุษย์ของประเทศควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้เยาวชนมีทักษะ
และความสนใจ ในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการขยายโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม ไปสู่โรงเรียน มากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือฝึกฝนและพัฒนาความเป็น“นวัตกร” แก่
เยาวชนไทย และ พัฒนาทักษะ STEM ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ “เพลิน ” หรือ Play and  Learn ด้วย 
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เพราะการศึกษาท่ีจะท าให้คนไทยอยู่รอดได้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียนหรือในบทเรียนเท่านั้น เรา
ต้องกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าและค้นพบด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้สามารถต่อยอดความคิดต่าง ๆ ได้มากข้ึน  

นอกจากเรื่องความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นพื้นฐานของการเตรียมทุนมนุษย์แล้ว ก็ยังต้องมีเรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เป็นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในช่วงนี้มีกิจกรรมที่ผมอยากจะเชิญชวนให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็คือ การแสดงโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน ๆ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไป โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์มาแล้วทั้งหมด 7 ตอน ตั้งแต่
ปี 2550 และในปีนี้ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เลือกบทโขนรามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ซึ่งเป็นการสื่อ
ความหมายของความจงรักภักดี และการรักษาความเที่ยงธรรม สุจริต อีกทั้ งยังมีการผสมผสาน สร้างสรรค์มาจาก
บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่าง ๆ อาทิ บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 6 
โดยผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้ตั้งใจท าทุกอย่างด้วยความประณีต วิจิตรตระการตา เป็นอย่างยิ่ง โดยการแสดงโขนนี้ จะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
ผมจึงขอเชิญชวนให้คนรักโขน รักศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมถึงพ่ีน้องประชาชนคนไทยไปชมการแสดงโขนที่จัดขึ้น
อย่างเต็มรูปแบบนี้ ซึ่งจะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น 

 ก่อนจบวันนี้ ต้องขอแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องลมฟ้าอากาศด้วยครับ ภาคใต้จะมีฝนตกชุก อาจมี 
น้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่หรือตามพ้ืนถนน ภาคเหนือ อากาศจะเริ่มเย็นลง ภาคอ่ืน ๆอาจประสบภัยแล้งในการท า
การเกษตร อ่างเก็บน้ ามีปัญหาหลายแห่งด้วยกัน เนื่องจากฝนตกน้อย ตกซ้ าในบางพ้ืนที่ ไม่ตกในพ้ืนที่อ่ าง ทะเล
อาจจะมีคลื่นลมแรง การไปพักผ่อนเที่ยวเตร่ ประกอบอาชีพประมงและอ่ืน ๆ ให้ความสนใจติดตามพยากรณ์อากาศ
ด้วยนะครับ   

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กลา่วรายละเอียด ดังนี้ 
1. ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 38 จาก 140 ประเทศทั่วโลก จากปีท่ีแล้ว อยู่ในอันดับที่  40  

ในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากประเทศสิงคโปร 
  2. การประชุมพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพิเศษ วันที่   25 -28  ตุลาคม  2561             
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก   

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการศึกษา โรงเรยนวางแผนพัฒนาโรงเรียน เป้าหมายคือพัฒนานักเรียน 
  โดย นักเรียนเป็นหน้างาน ห้องเรียนเป็นฐาน ผู้บริหารคือแรงบันดาลใจของทุกคน  ที่ ส าคัญให้ค้นพบบริบทของ
โรงเรียนตนเองจะได้น าไปบริหารให้ถูกต้อง 
                     3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิทการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) วันที่ 26 – 31 ตุลาคม  2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม.  สืบเนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีให้ศึกษาการคิดเลขเร็วแบบอินเดียและน ามาเผยแพร่ 

4.  การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ให้ส่งเสริมประชาชนให้ได้ออกก าลังกาย ได้จัดท าหลักสูตรการออกก าลังการให้นักเรียนได้ออก 

ก าลังกายตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ป.6 เพิมเติมวิชา  ฟุตบอล ยิมนาสติค ว่ายน้ า และแม่ไม้มวยไทย ให้ประชาชนใช้พ้ืนที่
โรงเรียนในการออกก าลังกายนอกเวลาเรียน  และได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬา  สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1  แบ่งการแข่งขัน 
ดังนี้ 

แบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค  ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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5.  ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน 
ดาวเทียม แบบส่ือสารสองทาง ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่  29 -31  ตุลาคม  2561 ณ โรงเรียน 
มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา 

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มอบนโยบาย และ 
บรรยายพิเศษ “การศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางเพ่ือยกระดับคุณภาพและลดการเหลื่อมล้ า” ในการประชุม
ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการด าเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแม่ข่าย 5 โรงเรียน  
และโรงเรียนลูกข่าย 15 โรงเรียน ได้เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่ายปลายทางให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ใน
สาระหลักได้ดีขึ้น 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รวบรวม และประมวลผลความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ของโรงเรียนแม่ข่าย/ลูกข่าย และน าผลไปพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการขยายผลให้กว้างขวางในโรงเรียนอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ คณะท างานมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผอ. สพม. / ผอ. สพป. / ศน. พ้ืนที่โรงเรียนแม่
ข่าย/ลูกข่าย และที่เกี่ยวข้อง ผอ. /รอง ผอ. ด้านวิชาการ /ครูผู้รับผิดชอบ ของ โรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนลูกข่าย 
20 โรงเรียน 5 ภูมิภาค คณะครูและอาจารย์ มอ.วิทยานุสรณ์ ผอ. และคณะท างาน สพม 16 รวมผู้เข้าประชุม 
จ านวน 130 คน 

 
 
6.  การประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 / 2561  

วันที่  2 – 3  พฤศจิกายน  2561  ณ โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย 
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7.  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2561  วันที่  2  พฤศจิกายน   

2561  ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย 
ก าหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.2561 เวลา 16.30 น. สมโภชองค์กฐินพระราชทานฯ  

เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ วัดเจ็ดยอด 
วันศุกร์ที่ 2 พ.ย.2561 เวลา 09.39 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.  

เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระอุโบสถ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เวลา 12.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

เวลา 13.00 น. ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ประชุม ณ โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย 
วันเสาร์ที่ 3 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  

(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
 

  แจ้งข้อราชการจาก  สพฐ. 
1.  โครงการ “รักษ์ภาษาไทย”  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  

พัฒนาการอ่านการเขียน จนประสบผลส าเร็จ สพป.แพร่ เขต 1 
2. กานน านโยบายจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 

สอนภาษาไทยของโรงเรียน วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 
                       

       
เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                       

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

 
 


