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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที่ 1  / 2560 
10  มกราคม  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. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
9. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11. นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางมาลี  ไกรพรศักดิ์  ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน      ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
3.  นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

   นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO 
Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ซึ่งจัดจังหวัดก าแพงเพชร  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 

1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 5  มกราคม  2561  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 5  มกราคม  2561 เวลา 20.15 น. 
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“การออม” ก็เป็นเรื่องส าคัญ ที่เราต้องใส่ใจ และปลูกฝังเยาวชนไทยในวันนี้ เราก็ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังมี

งานท าหรือไม่ มีรายได้ มีเรี่ยวแรงในการท ามาหาเลี้ยงชีพหรือไม่ หรือต่อไปเมื่อเราเกษียณอายุไปแล้วไม่มีรายได้ หากไม่
มีเงินออมไว้ในอดีต ที่เพียงพอเลี้ยงตัวเองได้แล้วจะท าอย่างไร หลายคนก็บอกว่า เงินจะใช้ยังไม่พอ จะออมได้อย่างไร 
ถ้าคิดแบบนี้ไม่มีทางแก้อะไรได้ ยิ่งหากใครไม่มีลูกหลาน ไม่มีใครให้พ่ึงพา ก็จะเป็น “ทางตัน” ในชีวิตบั้นปลาย ผมก็
ต้องเตือนกันวันนี้ เราคงจะต้องคิดเสียตั้งแต่วันนี้ 

ปัจจุบันนั้น ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 10 ล้านคน คิดเป็น “1 ใน 6” ของประชากรทั้งประเทศ และใน
วันนี้ ผู้มีอายุ 35 - 60 ปี ซึ่งเป็น “วัยแรงงาน” ก็ก าลังเข้าสู่ “วัยชรา” ในอนาคตอันใกล้ โดยสัดส่วน “วัยแรงงาน กับ 
วัยชรา” จะเปลี่ยนไปอย่างน่ากังวล จากปัจจุบันประชากรวัยแรงงาน 4 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน แต่ในอีก 25 ปีข้างหน้า 
จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 2 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน พูดง่ายๆ ก็คือภาพรวมของประเทศ วัยแรงงานจะต้องแบก
ภาระ เพ่ิมขึ้น 2 เท่า โดยจะต้องท างานหนักข้ึน เพ่ือรักษาระดับการผลิต ไม่ลดลงจากเดิม รวมทั้งยังคงต้องพัฒนา
ประเทศ ขับเคลื่อนประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ไม่ย่อหย่อน หรือทัดเทียมนานาอารยประเทศ ภายใต้
บริบทของโลก ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง รัฐบาลต้องเตรียมการเพ่ือสิ่งนี้ ก็อยากให้ทุก
คน ต้องเตรียมตัวเองเช่นกัน นับเป็นความมั่นคงอีกรูปแบบหนึ่ง ที่รัฐบาลนี้ตระหนักดี และขอความร่วมมือจากพ่ีน้อง
ประชาชนทุกคน หลายคนอาจจะยังไม่คิดในเรื่องนี้ ปัจจุบันเราต้องคิดให้ไกลขึ้น ให้ไกลจากตัวเอง ไกลไปวันข้างหน้า
ด้วย อย่าคิดวันนี้ พรุ่งนี้เท่านั้น ไม่เพียงพอกับโลกในอนาคต 

เราสามารถออมเพ่ือมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณได้ ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไร โดยจะมีเงินจากรัฐบาลหรือ
นายจ้างมาช่วยสมทบเงินออมของท่านด้วย อาทิหากท่านเป็นข้าราชการ ก็มีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หาก
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ก็มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หากท่านเป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชน ก็มีกองทุนประกันสังคม หรือ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือต่อให้ท่านผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า คนขับแท็กซ่ี มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง หรือผู้รับจ้างทั่วไป หรือประกอบอาชีพอ่ืนๆ รวมถึงนิสิตนักศึกษา นักเรียน ที่ไม่มีนายจ้างมาช่วยสมทบ รัฐบาลนี้
ก็มีช่องทางในการออม เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มมีเงินใช้หลังเกษียณ โดยรัฐบาลจะช่วยสมทบออมให้กับท่านด้วยกองทุน
การออมแห่งชาติ ที่เรียกว่า กอช. นั้นถูกจัดตั้งขึ้น ด้วยหลักการและเหตุผลที่ผมได้กล่าวไปแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ออมให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยสมัครใจ การออมต้องอาศัยการวางแผนเพื่ออนาคต เมื่อท่าน
เกษียณ ท่านต้องการรับ “เงินบ านาญ” รายเดือน จากกองทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินบ าเหน็จจากกองทุน
ประกันสังคมเท่าใดให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการด ารงชีวิตของท่าน ก็ต้องมีพิจารณาเลือกช่องทางให้เหมาะสม กับ
ความต้องการของแต่ละคนด้วย 

ผมถือว่า “การออม” ในวันนี้ จะเป็นสิ่งส าคัญช่วยสร้าง “ความมั่งค่ังที่ยั่งยืน” ให้กับทุกคน ผมไม่ต้องการให้ทุก
คนรวย ทุกคนอยากรวย ผมก็อยากให้ท่านรวย แต่ผมต้องการให้ทุกคนมีเงินใช้จ่ายที่ “พอเพียง” ก่อน ระยะแรก 
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เพราะบางคนนี่หลักการพ้ืนฐาน ตัวเองนั้นก็ยังไม่มีความพร้อม เริ่มจากจุดที่ไม่เท่ากัน นั่นคือโลกปัจจุบัน เพราะฉะนั้น
เราจะต้องมองว่าอนาคตเราจะอยู่ได้อย่างไร สิ่งแรกอยากให้ทุกคนคิดก็คือว่าท ายังไงจะมีเงินใช้จ่ายที่พอเพียงแก่ตนและ
ครอบครัวในอนาคตด้วย การออม นั้นอาจจะไม่มี “สูตรส าเร็จ” แต่ต้องคิดกัน ผมก็ขอเสนอแนวคิดง่ายๆ แบ่งออกเป็น 
2 ขั้น ขั้นแรก คือ “ใช้ 70 ออม 30 เปอร์เซ็นต์” ซึ่งบางเดือนอาจมีรายจ่ายเพ่ิม ช่วงเทศกาล เปิดเทอมลูก ซ่อมรถ 
หรือการลงทุนเพ่ืออนาคต ก็สามารถ “ถั่วเฉลี่ย” กันไป จะได้ไม่หนักเกินไป 30-70 ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ตายตัวมากนัก
หรอก เพราะขึน้อยู่กับการด ารงชีวิตของท่านด้วย หรืออาจจะท าให้เกิดการชักหน้าไม่ถึงหลัง ถ้ามากเกินไป แต่ต้องมี
การออม เราต้องมีวินัยการออมในเดือนที่ผ่านๆ มา ทุกๆ เดือนไป มากบ้างน้อยบ้าง ตั้งเกณฑ์ไว้แล้วกัน ตามความ
จ าเป็น ขั้นที่สอง หากโชคดี “เหลือจ่ายก็เอาไปเก็บเพ่ิม” เพ่ิมจากที่เราตั้งใจไว้ ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วหวังว่าเหลือจ่ายค่อยเอา
ไปเก็บ ถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่มีเหลือแน่นอน เพราะเราก็เพลิดเพลินไปเรื่อย มีเงินก็ใช้ไปเรื่อย บางทีก็ลืมคิดไป แบบนี้เรียกว่า
ถ้าไม่มีวินัย ก็จะไม่เกิดการออม ไม่มีการออมเหมือนเนื้อเพลง “เหลือเก็บเหลือจ่าย” ของอัสนี - วสันต์ โชติกุล ซึ่งคนวัย
แรงงานของประเทศ คงทราบ “กุศโลบาย” จากบทเพลงในยุคนั้นได้ดี ผมก็ขอพูดเลยไปถึงการปลูกฝังลูกหลานของเรา
ในการ “ดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ท่องโซเชียล” ก็ควรมองหาสาระไว้บ้าง ให้เจอแล้วใช้วิจารณญาณในการน ามาใช้ อะไร
ดีก็เอามาใช้ เอามาขยายความ อันไหนไม่ดีก็เตือนกัน อย่าเอามาขยายต่อ ทั้งนี้จะได้เป็นบทเรียนแก่ชีวิตของตนเอง 
สอนตัวเอง สอนคนอ่ืน พัฒนาคนอ่ืนด้วยคือต้องพัฒนาไปร่วมกันทั้งหมด ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้ ต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญ
นะครับการพัฒนาตนเอง 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าหรับผู้มีรายได้น้อย คือ จะออมอย่างไร ในเมื่อรายได้ทุกวันนี้ก็ไม่พอจะใช้จ่ายอยู่แล้ว ที่
ผมพูดในตอนต้น ผมก็ขอเป็นก าลังใจ โดยขอให้ลองตรึกตรองถึง “การเติมน้ าใส่ตุ่มที่ก้นรั่ว” การเติมน้ าคือ “รายได้” 
ส่วนน้ ารั่วคือ “รายจ่าย” หากเราต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ต้องเติมน้ าให้ได้มากกว่าน้ ารั่วอยู่เสมอ เปรียบได้
กับการหารายได้เสริม การสร้างมูลค่าเพ่ิม การปรับปรุง– แปรรูป –พัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ แล้วก็อุดรอยรั่วให้
ได้ ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น นั่นเขาเรียกว่าอุดรูรั่วไปด้วย ผมเคยเห็น “แม่ค้าไก่ย่าง” อร่อยและขายดี มีคนมา
รอซื้อ แต่ลูกค้าหลายราย ไม่ทนตากแดด ตากฝน เพราะไม่มีเวลา ที่จะไปซื้อของอย่างอ่ืนด้วย เกรงว่าจะไม่มีเวลา ก็เลย
ไปซื้ออย่างอ่ืนแทน แทนที่จะรอซื้อไก่ย่าง อย่างที่ตั้งใจ เพราะแม่ค้าบางครั้งขายดีก็จริงแต่ไม่ยอมพัฒนากระบวนการ
ท างาน คือไม่เตรียมข้าวเหนียวใส่ห่อ ไม่ใส่น้ าจิ้มไว้ล่วงหน้า ไม่แจกบัตรคิว หรือไม่ยอมลงทุนเพ่ิมเตา หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของตนให้สูงขึ้น ตามจ านวนของลูกค้าซึ่งสามารถท าสถิติช่วงเวลาของวัน และแต่ละวันในสัปดาห์
ได้ ก็เลยขายได้เท่าเดิม เสียลูกค้าประจ าบางราย เป็นการท าลายโอกาส หรือโอกาสของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย เพราะ
ไม่ทบทวนและพัฒนาตนเอง ก็เป็นเพียงตัวอย่าง กลับมาที่เรื่องการออมของผู้มีรายได้น้อย อีกวิธีคือ “การอุดรูรั่ว” ที่
กล่าวไป ก็คือจะท าได้ก็ต้องมีการท า “บัญชีครัวเรือน” ซึ่งช่วยวิเคราะห์ ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น จัดล าดับความส าคัญ– 
ความเร่งดว่น ไม่ใช้จ่ายที่เกินตัว เกินก าลังตัวเอง และก็วางแผนการเก็บเงินเพ่ือค่าใช้จ่ายในอนาคตที่คาดการณ์ล่วงหน้า
ได้ เช่น ค่าเทอมลูก ค่าถ่ายน้ ามันเครื่องรถ ค่าน้ ามัน เหล่านี้เป็นต้น ปีใหม่นี้ ผมก็อยากให้ทุกคน ได้มีการทบทวนตนเอง 
พัฒนาตนเอง แล้วก็ฝากไว้ให้ได้คิดว่า เรายิ่งเริ่มออมได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะท าให้ “อยู่ได้อย่างมั่นใจ แก้ได้อย่างมั่นคง” เร็ว
ขึ้นเท่านั้น ทุกคนต้องไปสู่วัยนั้นทุกคน อย่าประมาท 

2.  ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ประชุม
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจรที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

3. เน้นเนื้อหาศาสตร์ของพระราชา  ว่าด้วยเรื่องการออม “การออม” ในวันนี้ จะเป็นสิ่งส าคัญช่วยสร้าง “ความมั่ง
คั่งท่ียั่งยืน” ให้กับทุกคน ผมไม่ต้องการให้ทุกคนรวย ทุกคนอยากรวย ผมก็อยากให้ท่านรวย แต่ผมต้องการให้ทุกคนมี
เงินใช้จ่ายที่ “พอเพียง” ก่อน ระยะแรก เพราะบางคนนี่หลักการพ้ืนฐาน ตัวเองนั้นก็ยังไม่มีความพร้อม เริ่มจากจุดที่ไม่
เท่ากัน นั่นคือโลกปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องมองว่าอนาคตเราจะอยู่ได้อย่างไร สิ่งแรกอยากให้ทุกคนคิดก็คือว่าท า
ยังไงจะมีเงินใช้จ่ายที่พอเพียงแก่ตนและครอบครัวในอนาคตด้วย การออม นั้นอาจจะไม่มี “สูตรส าเร็จ” แต่ต้องคิดกัน 
ผมกข็อเสนอแนวคิดง่ายๆ แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ขั้นแรก คือ “ใช้ 70 ออม 30 เปอร์เซ็นต์” ซึ่งบางเดือนอาจมีรายจ่าย
เพ่ิม ช่วงเทศกาล เปิดเทอมลูก ซ่อมรถ หรือการลงทุนเพ่ืออนาคต ก็สามารถ “ถั่วเฉลี่ย” กันไป จะได้ไม่หนักเกินไป 
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30-70 ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ตายตัวมากนักหรอก เพราะขึ้นอยู่กับการด ารงชีวิตของท่านด้วย หรืออาจจะท าให้เกิดการ
ชักหน้าไม่ถึงหลัง ถ้ามากเกินไป แต่ต้องมีการออม เราต้องมีวินัยการออมในเดือนที่ผ่านๆ มา ทุกๆ เดือนไป มากบ้าง
น้อยบ้าง ตั้งเกณฑ์ไว้แล้วกัน ตามความจ าเป็น ขั้นที่สอง หากโชคดี “เหลือจ่ายก็เอาไปเก็บเพ่ิม” เพ่ิมจากที่เราตั้งใจไว้ 
ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วหวังว่าเหลือจ่ายค่อยเอาไปเก็บ ถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่มีเหลือแน่นอน เพราะเราก็เพลิดเพลินไปเรื่อย มีเงินก็
ใช้ไปเรื่อย บางทีก็ลืมคิดไป แบบนี้เรียกว่าถ้าไม่มีวินัย ก็จะไม่เกิดการออม 

4. ค าขวัญวันเด็ก  ประจ าปี  2561  “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี  โดยปี 2561 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดงานวันเด็กเป็นปีแรก  เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ได้นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีการจัดบูท
นิทรรศการต่างๆ มากมาย  ขอเชิญ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 13  มกราคม  2561 

5.  ในวันที่  13  มกราคม  2561  กระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดตัวเว็บไซต์ ติวฟรี ดอทคอม  Tuifree.com   ขอ
ความร่วมมือ ผู้บริหารแจ้งครู แจ้งนักเรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้า หาความรู้ในเว็บไซต์นี้ ได้ เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา โดยใช้ Internet ความเร็วสูง โดยที่ ทุกคนสามารถเข้าถึง Internet ได้ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาก็
จะลดลงได้ 

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายต้องการให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาหลักด้วยรูปแบบ
การสอนเสริมนั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินโครงการติวฟรีดอทคอม เสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมจะเปิดตัว
โครงการดังกล่าวในวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนทั่วประเทศได้ใช้งาน ส าหรับโครงการ
ติวฟรีดอทคอมจะเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การน าติวเตอร์ชื่อดังมาสอนเทคนิคเคล็ดลับ
การเรียนรู้วิชาต่างๆ และ การเรียนเสริมนอกบทเรียนในกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้หลัก รวมถึงจะมีแนวข้อสอบ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือโอเน็ต และคลังข้อสอบต่างๆให้เด็กน าไปเตรียมตัวสอบได้ทั้งการ
สอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่
ส าคัญรูปแบบของโครงการติวฟรีดอม จะท าเป็นเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นให้เด็กสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ ถือเป็น
การต่อยอดนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เคยมอบ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท าซีดี และ
เอกสารประกอบการสอนแนะน าเทคนิคการเรียนจากติวเตอร์ที่มีเทคนิคการสอนดีส่งไปให้นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่
ห่างไกลได้เรียนรู้เช่นเดียวกับเด็กในเมือง รวมถึงเป็นการปฎิรูปการศึกษาเพ่ือก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมมุ่งปฎิรูปให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อไปถึงตัวเด็ก อย่างแท้จริง  

6. ความก้าวหน้าของการศึกษาไทย  ได้อนุมัติทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศ ญี่ปุ่น  
7. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทน มอบของขวัญให้ นักเรียน  3  อย่างด้วยกัน ดังนี้ 

1. HI Speed Internet 
2. Tuifree.com 
3. โรงเรียนประชารัฐ ชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน)  โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 -31  มกราคม  

2561  ยอดสมัคร  ณ วันนี้ (10  มกราคม  2561) ประมาณ  1,200 คน 
8. ลงพื้นที่เกาะในจังหวัดสตูล  มีทั้งหมด  10  เกาะ  มีโรงเรียนจ านวน  7  โรงเรียน  การลงมาครั้งนี้ มา

ตรวจสอบสภาพจริง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ดูการจัดการเรียนการสอน DLTV  ซึ่งเป็นพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาล ที่ 9 โดยมาดูสภาพจริงว่า เราควรสนับสนุนอะไรบ้างในโรงเรียนหมู่เกาะเหล่านี้  อย่างแรกเลย  ต้องท า
ระบบ Internet ให้มีความเร็วสูง  
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9. การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
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10.  ระบบราชการ 4.0 

 
“รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้

หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฎิบัติราชการจนประสบความส าเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐ
จะมอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการ
ให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการท างานร่วมกันใน
ลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 สาขา 
ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

รางวัลเลิศรัฐใน 3 สาขา ประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การมอบรางวัลเลิศรัฐให้แก่หน่วยงานภาครัฐ นับเป็นก้าวส าคัญ
ของภาคราชการ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนา
องค์การของภาครัฐ เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการและระบบราชการ 4.0 ที่สามารถปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการใหม่เพ่ือพลิกโฉมให้ภาครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

11  ยุทธศาสตร์ ไทยแลน 4.0 
ส าหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือก้าวสู่การเป็น ‘ประเทศไทย 4.0’ นั้น จะต้อง

เปลี่ยนจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันยังต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้างมูลค่า 
(High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) นั่นเอง 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ดังกล่าว ต้องเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี 

ประเทศไทย 4.0วิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
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กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded 
Technology) 

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) 

 
โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ ‘10 อุตสาหกรรมแห่ง

อนาคต’ หรือ S-Curve และ New S-Curve 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้ โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ นั้น จะต้องเริ่ม

จากสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือ การยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ 
ชุมชน และเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศ เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเข้มแข็งแล้ว 
สิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป คือ การเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน 
และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกต่อไป 

ทั้งนี้ เป้าหมายการขับเคลื่อน ‘ประเทศไทย 4.0’ คือ การก้าวไปสู่การเป็น ‘ประเทศท่ีมีรายได้สูง’ 
ด้วยนวัตกรรมที่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้จริง จะท าให้
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าต่างๆ เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
อย่างแท้จริง 
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  12.  การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ  Boot Camp 

 
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับครูภาษาอังกฤษ
ของไทย โดยได้เริ่มต้นอบรมโครงการดังกล่าวระยะแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2559 พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English 
Training Centre) ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงาน
หลักในการอบรม 

จากนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์ระยะที่สอง เมื่อเดือนตุลาคม 2559 เพ่ิมอีก 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา 
ชลบุรี อุบลราชธานี และพิษณุโลก และระยะที่สามในเวลานี้ อีก 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี และ
เพชรบุรี ท าให้ปัจจุบันมีศูนย์ระดับภูมิภาคแล้ว 12 แห่งทัว่ประเทศ และจะขยายให้ครบตามเป้าหมาย 18 แห่ง
ภายในปี 2561 

วันนี้ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จึงได้มีการลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp 
ปีงบประมาณ 2561 รวม 18 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการยืนยันในการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากปัจจุบันที่
ได้อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และจะอบรมปีหน้าอีกกว่า 13,000 คน ท าให้เมื่อ
เปิดศูนย์ Boot Camp ครบ 18 ศูนย์ในปีหน้า จะมีครูภาษาอังกฤษของไทยเข้ารับการอบรมแบบเข้มได้
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มากกว่า 2 หมื่นคน จากจ านวนครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศของไทยที่มีอยู่กว่า 4 หมื่นคน พร้อมทั้งจะมีการ
ปรับปรุงระบบการติดตามผลในห้องเรียนให้มากข้ึน โดยให้ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนา
ข้าราชการครูแนวใหม่ "จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ" ซึ่งครูผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวสามารถสะสมใช้เป็นจ านวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนาเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้อีก
ด้วย 

ส าหรับรูปแบบที่ส าคัญของการฝึกอบรม Boot Camp มี 5 ด้าน คือ 1) เป็นการจัดค่ายอบรมแบบ
เข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 2) มีการสร้างครูแกนน าเพ่ือน าไปขยายผลทั่วประเทศ 3) มีการฝึกอบรมกับเจ้าของ
ภาษา 4) ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ 5) มีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-
เขียน โดยใช้แบบทดสอบ APTIS และการสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching) 
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