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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที ่ 5  / 2561 
7  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  07.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสีชมภู 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. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
7. นายจรัญ  จากยางโทน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
8. นางสาวจ าลอง  พินเมือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล (แทน) 
9. นางมาลี  ไกรพรศักดิ์ ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (แทน) 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    ลาพักผ่อน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
2.  นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.  นายภานุพงค์  พละสาร  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
4.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา 07.30 น. 

        นายอ านาจ  บุญทรง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วย 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ผู้อ านวยการกลุ่ม ร่วมรับฟังนโยบาย 
สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ซึ่งจัดจังหวัดก าแพงเพชร  โดยมี นายบุญรักษ์  
ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 
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     ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน 

  สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
และแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งกว่าจะเป็นประเทศไทยได้อย่างทุก
วันนี้ บ้านเมืองของเราได้ผ่านทั้งศึกสงคราม และเรื่องราวต่าง ๆ มามากมาย หลายเหตุการณ์ส าคัญท่ีเราผ่านพ้นมาได้ 
เพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ดังนั้น    งานนี้จึงมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ไทย กุศโล
บายการพัฒนาประเทศ รูปแบบการจัดงานจะมีลักษณะ “ย้อนยุค” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทย วิถีชีวิตของคน
ไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีกิจกรรมที่น่าสนใจอ่ืนอีก แบ่งเป็น 3 โซน ด้วยกัน ก็คือ 

  (1) โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชาร าลึกนะครับที่ตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมอันงดงาม มีการจัดสวน พันธุ์ไม้ น้ าพุ และงานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง 

 (2) โซนสนามเสือป่าจัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านภูฟ้า ร้านของมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง 
(ภาฯ) ยามยาก  ร้านมูลนิธิโครงการหลวง และร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาชม
ได้ยากนะครับจากท่ัวไทยมาไว้ ณ ที่แห่งเดียวนี้ 

 (3)  โซนร้านอาหาร จะมีร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทย มีการสาธิตเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้ง มีการจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณ เป็นต้น 

  ทั้งนี้ ภายในงานการแต่งกายของพ่อค้า แม่ค้าก็จะสวมชุดไทยย้อนยุค โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงาน  
แต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วย หรือสวมใส่ผ้าไทย  หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม ใครไม่มีก็สามารถแต่งกายชุด
สุภาพมาร่วมงานได้ “ฟรี” ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู ส าหรับรายได้จากการจัดงาน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงน าไปใช้ใน
การพระราชกุศล บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ตามพระราชอัธยาศัย ต่อไป ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์ จัดพิมพ์เป็นบัตร ส.ค.ส. 
4 ภาพต่อ 1 ชุด เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้สนใจ ภายในงานอีกด้วย  การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั้นเราจ าเป็นต้อง
ตระหนัก และยึดมั่นในความเป็นไทย ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษและ ความเป็นชาติอย่างลึกซึ้ง ใน
ขณะเดียวกัน ก็ต้องเปิดกว้างรับความเปลี่ยนแปลง หรือพลวัตรของโลก อย่างรู้เท่าทัน จึงจะได้ชื่อว่าเรา “มีภูมิคุ้มกัน” 
ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไทยนิยม”  ที่ผมกล่าวถึงบ่อยครั้งในช่วงนี้ เนื่องจากมีความส าคัญ
มากในวางรากฐานอนาคต หากคนไทยเราลืม หรือไม่เข้าใจรากเหง้าของตนแล้ว ก็จะเหมือนการสร้างขื่อ  แป  หลังคา
บ้าน บนเสา บนพ้ืนบ้านที่รากฐานสั่นคลอน ที่พร้อมจะล้มครืนลงได้โดยง่ายนะครับ เราควรได้ภาคภูมิใจร่วมกันว่าเมื่อ
วันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ส านักข่าว U.S. News ได้ประกาศผลจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจ าปี 2560  
ซึ่งประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับ 27 จาก 80 ประเทศ โดยเป็นประเทศท่ีน่าเริ่มต้นธุรกิจที่สุดในโลก อันดับ 1  แล้ว
ก็ท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมโดดเด่น อันดับ 8 มีอิทธิพลทางวัฒนธรรม เป็นอันดับ 19 ของโลก ห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น 
รัฐบาลให้ความส าคัญ ไม่ละเลย ในการเสริมสร้างความรู้เชิงประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมของชาติ ให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุกมิติ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การยกระดับพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนครในรูปโฉมใหม่ มีระบบน าชม QR Code ที่แสดงข้อมูลและภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอย่างทันสมัย 
สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ไอแพด และแท็บเล็ตได้     จนเทียบเท่ามาตรฐานพิพิธภัณฑ์ระดับ
สากล ก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน เข้าถึง และภาคภูมิใจ ที่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีอิทธิพลต่อคน
ทั่วโลก เป็นไปตามแนวทางพระราชโยบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยนะครับ เราต้องรักษา สืบสาน 
และต่อยอด สิ่งเหล่านี้ให้ได้ ทั้งนี้ ผมอยากจะบอกว่าการขับเคลื่อนด้วยหลักคิด “ไทยนิยม” นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในมิติสังคม ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มแข็งในมิติเศรษฐกิจของประเทศ 
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ส าหรับโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่รัฐบาลก าลังท าอยู่นั้น ผมขอย้ าและท าความเข้าใจอีกครั้งว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งหวัง 
เพ่ือผลประโยชน์อื่นใด กับรัฐบาลเลย แต่เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” รัฐบาลจัดท าโครงสร้างการ
ท างานมาอย่างต่อเนื่องนะครับ จะเห็นได้ว่า 3 ปีที่ผ่านมา มีตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ขับเคลื่อน และระดับพื้นที่ เพ่ือจะขับเคลื่อน และสร้างการรับรู้ถึงงานและนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ที่เรียกว่า กขป. และ คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปของประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เช่น ยทุธศาสตร์ชาติ การปฏิรูป สัญญาประชาคม หน้าที่พลเมือง 
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น แต่ผม
เห็นว่าปัญหาที่ผ่านมานั้นเรายังขาดกลไกขับเคลื่อนส าคัญในระดับพ้ืนที่ โดยเราจะต้องมีทั้งท้องถิ่น ในพ้ืนที่นอกจากนั้น
ก็เป็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการในพ้ืนที่ของทุกกระทรวงนะครับที่ต้องเข้าใจงานในลักษณะบูรณาการ ทั้งการจัดท า
แผนงาน โครงการ งบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นท่ี ต้องรู้งานของคนอ่ืนเขาด้วย เราจะต้องสร้างการ
รับรู้ สร้างความเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้เข้าใจ จะได้เกิดความร่วมมือในลักษณะ “ประชารัฐ” ได้ชัดเจนขึ้น 
ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเราจะต้องน างบประมาณ ทั้งงบรายจ่ายประจ า งบงานนโยบาย งบเพ่ิมกลางปี หรืองบอ่ืน ๆ มาท าให้
เกิดการประสานสอดคล้องกันให้ได้ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือช่วยให้การท างานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยแท้จริง และรวดเร็วทันการณ์ โดยประชาชนก็จะต้องมีการท าประชาคมหมู่บ้าน ความ
ต้องการอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่อย่างนั้นก็ท าไม่ตรงกันอีก ก็ขอให้เข้าใจ ร่วมมือกัน ในระดับ
พ้ืนที่ด้วย ไม่ใช่มุ่งแต่โครงการที่รัฐบาลจะก าหนดลงไป  ผมอยากให้เป็นการท างานสองทาง ข้างบนก็ก าหนด
แนวนโยบายลงไป ข้างล่างก็ไปหาแนวแนวทางในการปฏิบัติ โดยเกิดความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนด้วย  
ในเรื่องส าคัญก็ได้แก่เรื่องน้ า  เรื่องเกษตรนะครับ เรื่องท่องเที่ยว  บริการ ค้าขาย อาชีพอิสระ เราต้องไปดูแลเขาให้ถึง
ครัวเรือน ถึงพ้ืนที ่เพ่ือจะได้มีรายได้ที่พอใช้อย่างยั่งยืน เราต้องเริ่มด้วยความพอเพียงก่อนให้ได้   ส าหรับเรื่องยาเสพติด
นั้น เราจับกุมได้มากยิ่งขึ้นในพ้ืนที่ตอนใน ถ้าเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็มองได้ 2 ประเด็นว่ามาจากข้างในได้ มาจาก
ข้างนอกได้อย่างไร ก็คงต้องไปดูที่ต้นทางด้วย ประเด็นส าคัญคือท าอย่างไร เราจะลดความต้องการของผู้เสพในประเทศ 
บางคนก็เสพไปโดยไม่ค านึงถึงผลเสียต่อสุขภาพ เอาสนุกสนานอย่างเดียว ท าให้เกิด สังคมที่เสื่อมทราม ทั้งโดยรู้ตัว และ
ไม่รู้ตัว เราต้องแก้ไขให้ครบวงจร ฝากฝ่ายความม่ันคงให้กวดขัน แก้ไข อย่างต่อเนื่อง แล้วแสวงหาความร่วมมือจาก
ต่างประเทศด้วย   สุดท้ายนี้ ผมอยากให้พ่ีน้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารของทางราชการ สิ่งใดท่ียังเข้าใจไม่ตรงกัน  
ก็จะได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องมาแถลงไขประเด็นปัญหา จนหมดข้อสงสัย ปัจจุบันก็จะมีการปรับปรุง และเพ่ิมเติมช่องทางการ
สื่อสาร ระหว่างรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนใหม่ ๆ ดังนี้ 
  (1) เวที “สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า” ทุกเดือน 
  (2) เวที Meet the press ทุกวันพฤหัสบดี 
  (3) รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ทุกวัน เว้นวันศุกร์ หลังเคารพธงชาติ 18 นาฬิกา ที่จะปรับรูปแบบการ
น าเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากข้ึน โดยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง              
ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 

  (4) Facebook “ไทยคู่ฟ้า” ของส านักโฆษกฯ ที่ปรับรูปแบบการน าเสนอ ให้สอดรับการไลฟ์สไตล์ของ
ประชาชน “ยุค 4.0” ได้ดีกว่าเว็บไซต์ “รัฐบาลไทย” ที่เน้นความเป็นทางการที่มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงทางวิชาการได้ 
แต่เป็นการสื่อสาร “ทางเดียว” เป็นหลัก ส่วน Facebook “ไทยคู่ฟ้า” จะเป็นการสื่อสาร “2 ทาง” ฝากเรื่องราว 
ค าถาม เสนอแนะเข้ามาได้ อะไรที่อยู่ในความสนใจ ไม่เข้าใจ ก็จะอัดคลิปสัมภาษณ์สั้น ๆ พร้อมค าอธิบาย จาก
นายกรัฐมนตรี รองนายกฯ รัฐมนตรี หรือผู้บริหารหน่วยงาน ที่เน้นการเข้าถึงง่าย และรวดเร็ว  ก็ขอให้ติดตามได้ 
แลกเปลี่ยนความคิดกันได้  ผมอยากให้เป็น “ตัวอย่าง” การใช้สื่อโซเชียลที่สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่าง
แท้จริง จะได้เป็น “ไทยแลนด์ 4.0” และ “ไทยนิยม” ที่มากด้วยคุณค่า และมีวัฒนธรรมที่งดงามของไทย ขอให้ทุกคน
ภูมิใจในความเป็นไทย 
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เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1. ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ประชุม
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจรที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ขอบคุณทีมงาน
จังหวัดสกลนคร ทุกคน ที่ให้ความต้อนรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

2. ตามสโลแกน  ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน  ในรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.  จากการสอบถามในการรับชมพุธเช้า ข่าว
สพฐ. ว่าช่วงใดท่ีคุณครูชอบฟังมากที่สุด  คือ ช่วงศาตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้น 
ภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งกว่าจะเป็นประเทศไทยได้อย่างทุกวันนี้ บ้านเมืองของเราได้ผ่านทั้งศึกสงคราม และ
เรื่องราวต่าง ๆ มามากมาย หลายเหตุการณ์ส าคัญที่เราผ่านพ้นมาได้ เพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย
ในอดีต ดังนั้น    งานนี้จึงมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ไทย กุศโลบายการพัฒนาประเทศ รูปแบบการจัดงานจะมี
ลักษณะ “ย้อนยุค” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทย วิถีชีวิตของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีกิจกรรมที่
น่าสนใจอื่นอีก แบ่งเป็น 3 โซน 
4. การลงพ้ืนที่ปฏิบัติราชการ ของ เลขา กพฐ. 

คณะผู้บริหาร ศธ.ลงพื้นที่ในรร.ระยอง จันทบุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต           
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ 

ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงพ้ืนที่ประชุมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองครก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหาร ศธ.ลง
พ้ืนที่ประชุมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สพฐ. ในพื้นที่ระยอง จันทบุรี และตราด ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการเดินทางมาในโรงเรียนไกล ๆ เพื่อมาให้เห็นสภาพจริงของ
ปัญหา พร้อมรับฟังข้อเสนอและความต้องการการช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมาในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ยังมาในนาม
คณะรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ก่อนการประชุม ครม.สัญจรด้วย ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 
และตนได้รายงานการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยได้รับความชื่นชมที่งานมี
ความก้าวหน้า และดีใจกับเด็ก ๆ ที่จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในทุกโรงเรียน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ใน
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาของประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยในยุคนี้จะไม่สั่งอะไรจากส่วนกลาง 
ต้องการให้ผู้ปฏิบัติและพ้ืนที่มีส่วนร่วมช่วยกันจัดการศึกษา ส่วน ศธ.จะลดงานที่ไม่จ าเป็น และจะไม่ท าตัวเป็นอุปสรรค
ขัดขวาง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุด คือการแก้ไขปัญหาตามหลัก
สากล จุดใดมีปัญหาก็แก้ตรงนั้น ดังเช่นการยกเเลิก MOENet พร้อม ๆ กับเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้เลือกเครือข่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีและเหมาะสมกับบริบทได้เอง ส่วน ศธ.จะเร่งปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้
เข้าไปยังโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และจากการรับฟังรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สพฐ. ใน
สังกัด 7 เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป.จันทบุรี เขต 1-2, สพป.ระยอง เขต 1-2, สพป.ตราด, สพม.17-18) ซึ่งมี
สถานศึกษา 560 แห่ง, ห้องเรียน 7,472, ครู 10,085 คน และบุคลากร 305 คน และมีนักเรียน 184,740 คน 
โดยใช้เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย UNINet 237 แห่ง, TOT 378 แห่ง, CAT 47 แห่ง, 3BB 98 แห่ง
, TRUE 15 แห่ง และอ่ืนๆ 6 แห่ง มีค่าใช่จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,156,084.40 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2561) 
ทั้งนี้ มีโรงเรียน 4 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตให้ใช้ โดยโรงเรียนบ้านคลองครก เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยังไม่มี
อินเทอร์เน็ตใช้ ซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.3 เดิมใช้อินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมต่อสัญญาณกับ MOENet 
แต่พบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร การรับส่งข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถใช้สื่อทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน นักเรียนขาด
การสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ โรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครู 
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เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถึง 10,000 บาทต่อเดือน โดยขณะนี้โรงเรียนได้ร่วมกับทุกภาคส่วน
ในชุมชนเพ่ือเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและขอเช่าสัญญาณจากภาคเอกชน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ที่ต้องมีการสนับสนุนให้มีบุคลากรด้าน ICT มากข้ึน พัฒนาครูให้มีความรู้
ทักษะเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในการดูแลเครื่องแม่ข่าย 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลระบบเป็นการเฉพาะด้วย 

-  การเยี่ยมชมเศรษฐกิจพอเพียง ของปราชญ์ยูโปจังหวัดยะลา น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต...แปลงเป็นสวนสมรม ปลูกไม้กินสารพัดอย่างผสม
ปนเปลงไปในสวนยาง มีทั้งมังคุด ทุเรียน เงาะจันทน์เทศ จ าปาดะ มะไฟ ลองกอง ส้มแขก สะตอ ลูกเนียง ลูกเหรียง 
ลูกฉิ่ง ลูกแว้ง หน่อปุด ส้มป่อย หญ้าช้อง ฯลฯ 
5.  การประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. จะจัดการประชุม สพฐ.สัญจร เพ่ือ

ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ ในลักษณะล้อการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)
สัญจร  ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การแบ่งสายตรวจเยี่ยมโรงเรียนเต็มรูปแบบ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
การศึกษาพิเศษ โดยประเด็นหัวข้อในการตรวจเยี่ยม ได้แก่ คูปองพัฒนาครู , PLC ,อินเทอร์เน็ต , การใช้ไอซีทีเพ่ือการ
เรียนการสอน ,แผนการเรียนการเรียนอาชีพ ม.ต้น ,การจัดการขยะ ,ลูกเสือ, การเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ระดับชาติ , มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน ,Boot Camp, ทุน ม.ท.ส., การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า เป็นต้น "ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.)จะจัดประชุม ผอ.สพท. ปีละ 8-10 ครั้ง แต่เพื่อให้ ผอ.สพท.ได้เห็นและรับทราบข้อมูล รวมถึงสภาพปัญหาที่
แท้จริงของโรงเรียน ปีนี้ สพฐ.จะจัดการประชุม สพฐ.สัญจร ซึ่งเป็นการประชุมรูปแบบใหม่ จ านวน 4 ครั้ง แบ่งเป็นภาค
ละ 1 ครั้ง โดยครั้งแรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 8-10 ก.พ.นี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะแบ่งทีมผู้บริหาร สพฐ.
และผอ.สพท.เพ่ือลงพ้ืนที่ 21 สาย เป็นทีมประถมศึกษา 18 สาย มัธยมศึกษา 2 สาย และการศึกษาพิเศษ 1 สาย 
ส่วนการประชุม สพฐ.สัฐจรครั้งที่ 2 ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี 3 ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ครั้งที่ 
4 ภาคกลางที่จังหวัดนครปฐม"รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า ส่วนเรื่องการจัดแข่งขันกอล์ฟ สพฐ.นั้น เนื่องจากได้
รับค าชี้แนะจากหลายภาคส่วน เลขาธิการ กพฐ.มองว่าเรื่องนี้ควรพิจารณาให้รอบคอบจึงให้งดการจัดแข่งขัน กอล์ฟ 
สพฐ.วันที่ 9-10 ก.พ.นี้  
6.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  พิธีเปิดจะท าแบบเรียบง่าย โดยมุ่งความส าคัญไปที่การจัดกิจกรรมการแข่งขัน  

ขอความร่วมมือ สพท.และโรงเรียนที่เป็นทางผ่านในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับภาค  ช่วยกันจัด
จุดบริการแวะพักดื่ม เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 
7. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ เน้นให้ดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิด ขอความร่วมมือคุณครูสอนให้นักเรียนรู้จักรักนวล

สงวนตัว หลายอย่างเราต้องช่วยกันเตือน แม้ทุกเรื่องห้ามไม่ได้ คุณครูที่ดูแลวันรุ่นช่วยกันว่ากล่าวตักเตือน ฝากให้
โรงเรียนเน้นย้ าสิ่งเหล่านี้  
8. การบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีความใส่ใจในการบริหารจัดการของเขต

พ้ืนที่การศึกษา โดยให้ผอ.เขตต้องมีตัวชี้วัดการศึกษา ให้ผอ.เขตออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนในเชิงลึก ให้ถึงตัว
นักเรียน สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แล้วให้รายงาน สพฐ.ทราบด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1  เชิงบริหาร 
-  การนิเทศโรงเรียน 
- ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การล่วงละเมิดเกี่ยวกับนักเรียน 
- ยาเสพติด ครู นักเรียน ชาวบ้าน 

มิติที่ 2  เชิงคุณภาพ 
-  การอ่านออกเขียนได้ในทุกช่วงชั้น 
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9.  ความเคลื่อนไหวการท างาน 
-  การจัดตั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน 
- ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ตรวจสอบ ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ต่างๆ ให้

สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
- ห้องเรียนกีฬา มีสิ่งที่เน้น สองอย่างคือ  ด้านวิชาพ้ืนฐาน และ ด้านวิชาเพ่ิมเติม  โดยได้น าเสนอในคราว

ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดจันทรบุรีที่ผ่านมาด้วย 
- การประชุมทางไกลเขตพ้ืนที่การศึกษา อยากเสนอให้โรงเรียนที่มี Uninet เป็นตัวแทนการจัดประชุม

ทางไกลผ่าน VDO Conferenc    
- การใช้ข้อสอบกลาง   
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- การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. เน้นห้องเรียนเป็นส าคัญ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบ  
- การปฏิรูปนโยบายในหลายๆ เรื่อง ให้เป็นรูปธรรม ให้ตอบสนองทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

บริหารงานบุคคล เช่น การจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ิมเติม เรื่องทักษะอาชีพ 
- สพฐ.จะตั้งคณะท างาน คณะอนุกรรมการ 9 คณะ เพื่อท างานคู่ขนานกับการศึกษา 
- ในรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. จะน าเรื่องการปฏิรูปทางการศึกษา, ปัญหาข้อส่งสัยมาเล่าสู่กันฟังในช่วงท้าย

ของรายการ  
เลิกประชุมเวลา 09.00น. 

************************************************ 

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

                   (  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  )      (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                    ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 


