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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 21  ธันวาคม  2561 

 
 
สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
เนื่องด้วยสัปดาห์หน้า จะเป็นช่วงวันหยุดยาว “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ผมจึงขอเชิญ 

 “พรปีใหม่” พุทธศักราช 2562 ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ประทานแก่พุทธศาสนิกชน และพ่ีน้องประชาชนชาวไทย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา อันเป็นพระคติธรรมโดยเชิญพุทธ
ศาสนสุภาษิต ความว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน น ามาซึ่งประโยชน์สุข” เพ่ือให้เป็นสิริมงคลชีวิต แก่ตนเอง 
และครอบครัว โดยการน้อมน า ยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ และขอให้ผ่านพ้นอุปสรรค 
ต่าง ๆ นานา ในปีนี้ ก้าวสู่ความสงบ ความสุข สดใส และประสบความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในปีหน้า ทุก ๆ คน นะครับ 

ในการนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล  
เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2562” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 
1 มกราคม 2562 ณ ทุกวัดทั่วประเทศ และสถานที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ืออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
บูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้ง
เพ่ือให้ประชาชนทุกพ้ืนที่ รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว
และตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตลอดไปด้วยนะครับ 

ช่วงเวลาที่ดี ๆ ค่ าคืนนี้ ผมอยากจะเริ่มพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวไทย ด้วยเรื่องราวที่ดี  
น่าประทับใจ ที่เกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองของเรา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ 

เรื่องแรก ผมขอแสดงความชื่นชม กลุ่มนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่ช่วยให้ 
นักท่องเที่ยวชาวจีนเลิกความคิดฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดสะพานได้ส าเร็จ  โดยเกลี้ยกล่อม ปลอบประโลมทั้ง
ค าพูดเตือนสติ ภาษากาย จับมือ จนท าให้เขาเชื่อใจเเละใจเย็นลง ก่อนที่จะส่งต่อให้ต ารวจดูแลต่อไป สมกับเป็น 
“สุภาพบุรุษสุทธิวราราม” ตัวจริง ผมเห็นว่าเด็กไทยกลุ่มนี้มีทักษะชีวิตที่ส าคัญ คือ ความช่างสังเกตสิ่งผิดปกติ จึงรู้
ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้ก าลังคิดสั้น และการสนทนาภาษาจีน ที่ได้จากการเรียนในห้อง ที่แม้จะไม่ได้ใช้อย่าง
จริงจังมานาน แต่เมื่อถึงยามคับขัน ก็สามารถช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ได้ เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่จากสติปัญญาที่
น่ายกย่อง อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียง และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ 
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ไม่กี่นาที ที่ส่งผลยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมือง สะท้อนภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย และคนไทยในสายตาชาวโลก ที่
ส่งผลดีไม่เฉพาะด้านการค้าขาย การลงทุนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว ที่เราตั้งเป้าเชิญชวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสัมผัสประเทศไทยกว่า 30 ล้านคนต่อปี ในจ านวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน สัดส่วนถึง 
1 ใน 3 ซึ่งข้อมูลทางสถิติตลอดปี 2561 นี้ มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5 
– 7 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวมากกว่า 5.9 แสนล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 – 12 ส่วนใหญ่เดินทางมา
ไทยมากกว่า 1 ครั้ง ด้วยความประทับใจในความสวยงามและสัมผัสได้ว่าไทยเป็นประเทศแห่งความสุข ผมรู้สึกดีใจ
ทีเ่ราสามารถท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นในบ้านเรา เหมือนอยู่บ้านตนเอง ทั้งนี้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทั้งการใช้
ภาษาจีนและอังกฤษได้ดีของคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ย่อมมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
บ้านเมืองของเราอีกด้วยนะครับ 

อีกเรื่อง ที่ผมเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกัน ระหว่างการประกวดนางงาม กับการประชาสัมพันธ์ 
ประเทศ ได้แก่ “น้องนิโคลีน” พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ที่สามารถคว้ามงกุฎรองชนะเลิศ
อันดับ 1 มิสเวิลด์ 2018 มาครองได้ส าเร็จ ด้วยความงามที่ทรงคุณค่าของหญิงไทย ที่มิเป็นรองชาติใดในโลก ทุก
ยุค ทุกสมัย นับเป็นโอกาสอันดี ที่ได้ตอกย้ าภาพลักษณ์ความงดงามท่ีน่าประทับใจตามแบบฉบับไทย ๆ ในเวทีระดับ
โลก  ในขณะที่ “น้องนิ้ง” โศภิดา กาญจนรินทร์ สาวงามตัวแทนประเทศไทยอีกคน ก็สามารถผ่านเข้ารอบ 10 คน
สุดท้ายเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2018 ซึ่งก็ถือว่าท าหน้าที่ได้ดีที่สุด น่าประทับใจ นอกจากนี้ คุณค าภีร์ อลังการ ดีไซเนอร์
คนไทย ผู้ออกแบบชุดสามกินนรี ให้สาวงามจากประเทศลาว จนสามารถคว้ารางวัลชุดประจ าชาติยอดเยี่ยม มิสยูนิ
เวิร์ส 2018 เป็นครั้งแรก ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จนี้เช่นกัน ทั้งนี้ เวทีมิสยูนิ เวิร์ส 2018 ที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนี้ ผมขอขอบคุณ ขอชื่นชมทุกฝ่าย ที่ช่วยให้ชาวโลกได้เห็นสิ่งดีงามในบ้านเมืองของเรา เริ่ม
ตั้งแต่ “การไหว้” สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติทั่วไทย รวมทั้งการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคของ
เหล่านางงาม เพ่ือมาร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้น ซึ่งผมถือว่าเราประสบความส าเร็จมากกว่าการจัดเวทีการประกวดนางงาม 
แต่เราได้บอกกล่าว เล่าด้วยภาพ ความงดงามของความเป็นไทย ผ่านความสง่างามของบรรดานางงามจากทั่วโล ก 
ด้วยการไหว้อย่างไทย ประกอบกับรอยยิ้มบนใบหน้า ไปสู่ชาวโลกนับร้อยนับพันล้านคนนะครับ 

นอกจากนี้ ผมทราบว่าเมนูอาหารไทย ก็เป็นอีกความประทับใจหนึ่ง ที่เหล่านางงาม จาก 95  
ประเทศ ต่างให้การชื่นชม บอกว่าทานได้ทั้ง 3 มื้อเป็นครั้งแรก เช่น ผัดไทย แกงพะแนง รวมไปถึงผลไม้ไทย อีกทั้ง 
ข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 50 ของหวานที่อร่อยที่สุดในโลก จัดอันดับโดยส านักข่าว CNN 
ของสหรัฐอเมริกา  และมีทับทิมกรอบ ที่ก็เป็น 1 ในนั้นด้วย  ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งดี ๆ ที่ผมอยากให้เราทุกคน ได้
ภาคภูมิใจร่วมกันนะครับ 

 พ่ีน้องประชาชนที่เคารพครับ 
จะเห็นว่าที่ผมได้กล่าวมาเม่ือสักครู่ ทั้งลักษณะเฉพาะที่ดีของคนไทย  การไหว้พร้อมยิ้มสยาม  

สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร การแต่งกาย ล้วนเป็นทุนทางวัฒนธรรม ที่เราสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานรากได้ หากได้รับการส่งเสริม การบริหารจัดการที่ดีและเป็นระบบ รวม
ความไปถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้วย  ผมขอยกตัวอย่างการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณา
การการปฏิรูปประเทศ ที่ชวนคนไทยร่วม “สร้างไทยไปด้วยกัน” ตามนโยบายรัฐบาลนี้ โดยการขับเคลื่อนประเทศที่
เน้นการมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชน ทั้งนี้หัวใจส าคัญในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ คือ 
“แก้จน แก้เหลื่อมล้ า แก้โกง ปฏิรูปราชการ เพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างอนาคต” ซึ่งรัฐบาลนี้ พยายามที่จะสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ ไปให้ทั่วถึงพ่ีน้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ของประเทศ ที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร่วมมือจากเหล่า
ศิลปินหลายท่าน จากหลากหลายสังกัดในประเทศ  มามีส่วนร่วมน าพาเรื่องราวการปฏิรูปและสิ่งดี ๆ ที่รัฐบาลนี้ได้
ท าไว้ เตรียมไว้ ให้กับพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ผ่านรายการ “เดินหน้า
ประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” ในทุกวันเสาร์ ซึ่งผมก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง อันที่จริงรายการ 
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“เดินหน้าประเทศไทย” ก็เป็นช่องทางหลัก ที่เปี่ยมไปด้วยสาระ ที่ผมแนะน าให้พ่ีน้องประชาชนได้ติดตามชมทุก ๆ 
วัน เวลา 18 นาฬิกา นะครับ 

ปัจจุบัน รัฐบาลก็ได้ริเริ่มด าเนินงาน อีก 1 โครงการ คือ “ศิลปกรรมชุมชน” ที่เน้นสร้างการมีส่วน 
ร่วมของประชาชนและชุมชน ผ่านการสร้างงานศิลปะ ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม หรือ วัฒนธรรมกินได้ สามารถต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวชุมชนได้ในอนาคต  โดยแนวคิด คือ “สร้าง 2 ประโยชน์ จาก 2 กิจกรรมส าคัญ” 
ได้แก่ 

1. การสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็น 
ต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่น จุดขาย ทั้งทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ หรือด้านอ่ืน ๆ ของชุมชน ด้วยเวทีที่เปิดกว้างส าหรับ
สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี คนพิการ ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งองค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ 
ในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนา การปฏิรูป และการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ต่อไปในอนาคต ตามแนวทาง  “ศาสตร์
พระราชา” คือ การระเบิดจากข้างใน 

และ 2. การสร้างสรรค์งาน “ศิลปกรรมชุมชน” ซึ่งเป็นกระบวนการมอบโอกาสให้กับคนในชุมชน 
ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานศิลปกรรมชุมชนบนพ้ืนที่สาธารณะ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ศิลปินท้องถิ่น และศิลปิน
แห่งชาติ โดยการน าเนื้อหาและความคิดเห็นต่าง ๆ จากเวทีเสวนาฯ ของประชาชนดังกล่าวข้างต้น มาถอดรหัสโดย
ศิลปิน แล้วสร้างสรรค์เป็นผลงานร่วมกันให้เป็นงานศิลปะที่จะอยู่กับชุมชนนั้น ๆ ตลอดไป เนื่องจากทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน ย่อมมีความหวงแหน ร่วมเป็นเจ้าของ  ที่ส าคัญจะเป็นการสะท้อนงานศิลปะในยุคปัจจุบัน ที่มี
เอกลักษณ์แตกต่างกัน ตามแต่ละภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นความงดงาม หรือสุนทรียภาพทางศิลปะที่แท้จริงนะครับ        

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการสร้างศิลปะของไทย ที่ผ่าน 
กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ โดยมีประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้
แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” จากนั้น รัฐบาลก็จะร่วมกับองค์การบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาชุมชนระยะยาว เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากศิลปกรรมชุมชนนี้ ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน ตลาด
ประชารัฐ ถนนคนเดิน เส้นทางท่องเที่ยว เป็นต้น ที่จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นทรัพย์สินของชาติ และมรดกของชุมชนที่ส่ง
ต่อไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไปอีกด้วย 

ปัจจุบันกิจกรรมนี้ จะน าร่องใน 31 พ้ืนที่ 22 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ “ภาคเหนือ”  
จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน “ภาคกลาง” กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี สิงห์บุรี “ภาคอีสาน” กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
และ “ภาคใต้” ภูเก็ต สงขลา กระบี่ เป็นต้น ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ ผ่าน
ทาง Facebook “สร้างไทยไปด้วยกัน” ได้ นอกจากนี้ ก็จะมี ททบ. 5 ช่อง 9 อสมท. NBT กรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง Thai PBS ที่จะติดตามกิจกรรมตามโครงการศิลปกรรมชุมชนนี้ เพ่ือน าเรื่องราว
และผลงานศิลปะออกสู่สายตาประชาชนในแง่มุมต่าง ๆ อีกด้วย ผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่มาร่วมปฏิรูป
ประเทศของเราด้วยนะครับ 

 ขอบคุณนะครับ ขอให้ทุกคน ทุกครอบครัว มีความสุข ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันปีใหม่  
พร้อมหน้า พร้อมตากันนะครับ สวัสดีครับ 
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  เปิดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561   

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)     
ทุกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 

 
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน 

เปิดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ทุกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย
ส านักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้บูรณาการร่วมกับงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 หน้าสวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา 
อ าเภอเมืองพะเยา 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBECQA จังหวัดละ 3  
โรงเรียน เวทีศักยภาพนักเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจังหวัดละ 3 โรงเรียน เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสาร 2 
ภาษา กิจกรรมเวทีร้องเพลงเวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสาร 2 ภาษา กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ การจัดนิทรรศการ
ผลงานด้านอาชีพของโรงเรียนกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเวทีคุณลักษณะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

มอบโล่แก่โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 OBEC QA จ านวน 54 โรงเรียน และโรงเรียนแม่ข่ายโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจ านวน 3 
โรงเรียน 

การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติปีการศึกษา 2561  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการ ผลงานการบริหารตาม
ผลงานบริหารการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นเวทีที่ให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการสื่อสาร 2 ภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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2.  ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 

 
3.  ประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถนักเรียน วันที่  25  ธันวาคม  2561   

ณ จังหวัดนครปฐม 

                         
4.  ร่วมพิธีตักบาตรและร่วมงานขึ้นปีใหม่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่  27  ธันวาคม  2561   

ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 
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                   27 ธ.ค.61 เมื่อเวลา 07.09 น. ที่หน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทณวง
ศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) น าคณะผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกข้าราชการและครูอาวุโส
ของ ศธ. ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จ านวน 63 รูปจากนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และ นพ.อุดม คชินธร และ
ผู้บริหาร ศธ.ได้ร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2562” ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เวที สนามหญ้า หน้ากระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมชมการร าอวยพร ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษาของ ศธ. พร้อมกล่าวค าอวยพรให้กับบุคลากรในสังกัดศธ และจับสลากมอบของขวัญให้แก่ผู้ร่วมงาน ณ เวที 
สนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ  นพ.ธีระเกียรติ กล่าวอวยพรปีใหม่ว่า ปีละครั้งเราควรหาโอกาสคิดเรื่องของตัวเอง ดูตัวเอง 
แต่คราวนี้เราท าร่วมกัน ก็ต้องมาคิดร่วมกัน การจะดูว่าเราก้าวหน้าหรือเปล่าเราต้องเทียบกับของเก่า และคงเป็นปีสุดท้ายที่
ตนจะได้มีโอกาสแบบนี้ ที่ผ่านมาหลายปีก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ปีที่แล้วตนบอกไว้ว่ากระทรวงศึกษาฯจะต้องดีขึ้น 
เพราะเชื่อว่ามีคนดีๆ อยู่ในกระทรวงมากกว่าคนไม่ดี กระทรวงศึกษาฯจะต้องสะอาดขึ้น ท่านทั้งหลายลองหันไปมองตึกราช
วัลลภ ซึ่งถือเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งว่ากระทรวงเราเปลี่ยนไปจริงๆ อันนี้ไม่ใช้ผลงานตน แต่เป็นผลงานของทุกๆคนที่อยู่ใน
กระทรวงศึกษาธิการ หากท่านไปสะดับฟังคนข้างนอกทุกระดับ คิดว่าขณะนี้เสียงต าหนิกระทรวงศึกษาฯน้อยลง แน่นอน
เสียงวิพากษ์วิจารย์เรื่องการศึกษาก็ยังคงมีตลอด แต่คนเข้าใจแล้วว่าการศึกษาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกระทรวงศึกษาฯเพียง
อย่างเดียว ทุกคนมีส่วนร่วม ศธ.ท าหน้าที่จัดการศึกษาใหญ่ของชาติ ซึ่งตนคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจกระทรวงศึกษามากขึ้น
และอยากมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ ศธ. ดังนั้นเราจะต้องใช้โอกาสนี้เพ่ือท าให้การศึกษาดียิ่งๆ ขึ้นไป  “ปีใหม่ ผม
มักจะถูกเชิญให้พร ผมก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไร ผมให้พรไม่ได้ แต่ที่ได้เรียนรู้มาตลอดก็คือว่า พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสิ่งที่อยู่
ใกล้ตัวท่านมากที่สุด คือ ความคิดของท่าน ที่เป็นความคิดที่ดี ก็จะช่วยให้ท่านดีขึ้นเอง และถ้าท่านลองคิดดีๆไปเลื่อยๆ
โดยเฉพาะคิดแต่ความจริง อาจารย์ผมสอนไว้ว่าไม่นาน อีกหน่อยคิดอะไรก็จะเป็นจริงหมด ตอนนี้ผมยังกลัวตัวเองเลย คิด
อะไรมักจะเป็นจริงเลื่อยเลย เพราะฉะนั้นใครอย่าให้ผมแช่งเลย มันจะกลายเป็นจริงหมด เพราะความคิดมีพลัง และต้องสั่ง
สมถ้าหากเราคิดว่าเดี๋ยวเราคิดดี แต่ว่าไม่ฝึกมาตลอดชีวิตเลย คิดว่าเดี๋ยวมาท าเอาก็ได้ ไม่มีทาง เพราะการท าความดีไม่มี
ทางลัด ดังนั้น ปีใหม่นี้ใครยังไม่ได้เริ่มต้น ก็ขอให้เริ่มท าความดี ดังนั้น พรปีใหม่ก็คือความคิดของท่าน หากใครที่เป็นแม่คน 
ก็อย่าคิดไม่ดีกับลูก อย่าคิดไม่ดีกับศิษย์ เพราะถ้าคิดในทางไม่ดีถือว่าแช่ง และสุดท้ายขอให้ทุกคนไปอ่าน ”ปฏิรูปด้วยรัก” 
ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะท าให้กระทรวงศึกษาธิการดียิ่งๆขึ้นไป ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานและคิดถึงสิ่งดีๆต่อไปเลื่อยๆ” 
ด้าน ศ.นพ.อุดม กล่าว อวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการศธ. ว่า รู้สึกดีใจที่เห็นข้าราชการมารวมตัวกันวันนี้อย่างมากมาย ซึ่งช่วง 1 
ปีที่ผ่านมา ตนได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่พวกเราได้ช่วยกันท าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หลาย
ปัญหา ในการท าโครงการต่างๆหลายโครงการเพ่ือจะยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งตนคิดว่าเห็นผล แม้
จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น แต่พวกเราได้ทุ่มเทช่วยกันท า และที่ส าคัญ พวกเราโชคดีที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 
10 ที่พระองค์ท่านทรงใส่พระทัย พระราชทานพระบรมราโชบายเรื่องการศึกษามาให้พวกเราได้ช่วยกันด าเนินการพัฒนา ก็
ต้องขอบคุณพวกเราทุกๆคนที่ได้ช่วยกันมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะท าให้การศึกษาของประเทศดีขึ้นเพ่ือให้ลูกหลานคนไทยดีขึ้น จะ
เป็นความหวังที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไปในวันข้างหน้า  “วันนี้ผมก็ไม่มีพรอะไรให้ ก็จะขออัญเชิญพรปีใหม่ ซึ่งใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้เมื่อปี 2558  เป็นปีก่อนที่ท่านจะสวรรคต ผมคิดว่าน่าจะเป็นพรที่เหมาะ
กับในยุคปัจจุบัน ท่านพระราชทานพรไว้ 3 ข้อ ข้อแรก ท่านขอให้พวกเรามีความเพียรที่บริสุทธิ์ คือขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ที่จะท าความดี เพ่ือคนอ่ืน เพ่ือสังคม เพ่ือประเทศชาติ ทุกอย่างจะส าเร็จได้ด้วยความเพียร พระองค์ท่านเป็น
พระมหากษัตริย์ ทรงงานต่างๆก็ยังมีอุปสรรค์มากมาย แต่สิ่งที่จะท าให้ส าเร็จได้คือ ต้องมีความเพียร ข้อที่ 2 ขอให้มีปัญญา
ที่เฉียบแหลม เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไปได้จะต้องมีสติปัญญา มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการในสิ่งที่ดี ที่งาม มี
หลักคิดที่ถูกต้อง และข้อที่ 3 คือ ขอให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้น จึงขอให้พวกเราดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะถ้า
ท่านสุขภาพไม่ดี ก็จะท างานให้เกิดประโยช์กับคนอ่ืนไม่ได้ ดังนั้น พรทั้ง 3 ข้อที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ ผมจึง
อยากให้พวกเราน าไปปฏิบัติและยึดถือ และในโอกาศปีใหม่ 2562 นี้ ผมก็ขอให้ทุกท่านมีก าลังกาย ก าลังใจที่เข้มแข็ง 
ปฏิบัติงานต่างๆทั้งส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การงานให้ส าเร็จลุล่วงดังที่ตั้งใจไว้” 
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5.  สพฐ.มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

 
                วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวนาง 
สาวสุชาดา สุภาพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ส านักอ านวยการ สพฐ. นายเสนอ ทองจีน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (สพป.นศ.1) นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.
สพป.นศ.2 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 นายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ รอง ผอ.สพป.นศ.4 พร้อมด้วยผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-4 ร่วมกิจกรรม ณ 
โรงเรียนอนุบาล ณ นครอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุธน เกิดมณี เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมกันนี้คณะได้
ลงพ้ืนที่ โรงเรียนวัดดอนตรอ และโรงเรียนบ้านบางนกวัก สพป.นศ.3  เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ าและส ารวจความเสียหายที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมติดตามโต๊ะเก้าอ้ีพระราชทาน ณ สถานศึกษา จากนั้นเดินทางไปเคารพศพ เด็กชายศุภก
ฤตชัยคง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขาพระทอง อ าเภอชะอวด สังกัด สพป.นศ.3 ที่เสียชีวิตจากเหตุ
อุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวด้วย  ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวว่า จากการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
พ้ืนที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก สพฐ.ได้มีความห่วงใย   โดย สพฐ. 
เร่งลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยด้วยการน าวัสดุ
อุปกรณ์ อุปโภค บริโภค มอบให้แก่นักเรียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงทั้ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเป็น
เงินจ านวน 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  ด้านนายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นศ.1 กล่าวว่า จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.1 จ านวน 43 โรง สพป.นศ.2 
จ านวน 24 โรง สพป.นศ.3 จ านวน 72 โรง มีนักเรียนเสียชีวิต 1 คน และ สพป.นศ.4 ได้รับผลกระทบ จ านวน 12 โรง รวม
ทั้งสิ้น 151 โรง ซึ่งได้รายงานข้อมูลความเสียหายไปยัง สพฐ.   เพ่ือการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมฟ้ืนฟูโรงเรียนที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต่อไป 
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แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 
2. การป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา 
3. กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมลอยกระทง 

   
 

 
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

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

 
 


