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รายงานการประชุมผู้บรหิารสถานศกึษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต ๒ 

ครั้งที่  2 ประจําปี  2560 
วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมอาคารวทิยบริการ 

--------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. นายปราโมทย์  แสนกล้า   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
2. นายเล็ก  ทาเพชร   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 
3. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
4. นางบัวคํา  ต้ังสุวรรณ์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
5. นายฉัตรชัย  น่วมโพธิ ์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
6. นางสาววรรณา  นาเจริญ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
7. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
9. นางทิพวัลย์  วงษ์สมบูรณ ์  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
10. นางธัญพร  สมบูรณ์ศักด์ิศรี  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11. นางบุญเกิด  สิงหพานิช  ผู้อํานวยการกลุ่มสง่เสริมสถานศึกษาเอกชน 
12.นางกษมา  แสนอ่อน   ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
13. นายเกียรติศักด์ิ  ศรีคําบล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 
14. นายคมศักด์ิ  เส้นศูนย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 
15. นายมงคล  รักษาทรัพย์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม     
16. นายสาธิต  รื่นเริงใจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 
17. นางปราณีต  จีนบุญม ี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม ้
18. นายสันติ  คงศิลป์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง 
19. นางเฉลิมรัตน์  หนูปาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    
20. นายสุเมธา ติยะบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 
21. นายศรีสุวรรณรัตน์  อาจอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม 
22. นางวาสนา  สุขธนู   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ  
23. นายบุญสม  ปัญญาเหลอื  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล 
๒4. นายปฏิวัติ  จันทรท์ิพย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  
๒5. นายปองภพ  ศรีนาดี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ        
26. นายโอภาส ศิลปเจรญิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙  
27. นายศุภกร  เทพภูม ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ 
28. นายสุพจน์  สมบูรณ์บูรณะ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี 
29. นายวิจิตร์  พิกุลทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
30. นายสิงดง  โตมะนิตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน  
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31. นายสมโพธิ ช้างสีทา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน  
32. นายประสบ  โชติกวิรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง       
๓3. นายสมชาย  แสงดวงมาศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า   
๓4. นายธนพล  นวลมะณีย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก 
๓5. นายชีพ  ด้วงสูงเนิน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ        
36. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์           ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง 
37. นางกชกร  รุ่งหัวไผ ่   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
38. นายศุภชัย  วีระวาทิน            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเด่ียว 
39. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง 
40. นางอังสนา  ปานชาลี  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 
41. นายชุมพร  บุญน้อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ 
๔2. นายสุรชัย  ภัทรากิจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว 
๔3. นางวัชรี  สุนทรนนท ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 
44.นางศรีนวน  เมยขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2   
45. นายจําลอง  งามพลกรัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
46. นางสัมฤทธ์ิ   พ่ึงบุญ   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
47. นายขวัญชัย  มีชาล ี   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง       
48. นายสมชาย  ร่วมชาติสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน 
49. นายธนกฤต  ใจผ่อง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 
50. นายวิเชียร  อัมเรศ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง   
51. นายประเวศ  แจ้งประดิษฐ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
52. นายชยกร  ควรระงับ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ 
๕3. นายพงษ์ศักด์ิ  ภัทรโสภณกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ   
๕4. นายสัมฤทธ์ิ  จีรจิตต์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่  
55. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี 
56. นางอุบลศรี  เชิดเหรัญ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน 
57. นางกานดา  มณีรัตน์   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก 
58.นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ 
59. นายวิชัย   ชีวกานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ 
60. นายวิรัช  สืบจุ้ย   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น      
61. นางสาวพรรณวดี  ปามทุา  ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)                                            
62. นางดัสสนี  สังข์วงษ ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง  
63. นางสาวบุญมี  ทองอุ่นเรือน  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคค ี  
๖4. นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
65. นายเกียรติณรงค์  วันคาํ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 
66. นายวิชัย  พรหมบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด  
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67. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ 
68. นายสมศักด์ิ  คงสมนวน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ 
69. นายมนตรี  สุวรรณเนตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ   
70. นายไพรัช โตบารมีกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ 
71. นายวัชรวัฒน์  ศลิาชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง  
๗2. นายธงไชย  อุ่นสกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง 
๗3. นายพิทยา  ศรีดาพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ 
๗4. นางสาวกัญญ์ชิสา  ทมุมาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ   
75. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง  
76. นายสมศักด์ิ  คัมภีพันธ์   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง 
77. นายบุญรวม  สังข์น้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ  
78. นายกิตติธัช  มะลิวงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ   
79. นายอุทัย  สังข์วงษ ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ 
80. นางเอมอร บูรณศักด์ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 
81. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  
82. สิบเอกบุญรัตน์  มงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า 
๘3. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ 
84. นายมนพ  สภาพสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว   
85. นางจิรัฐยา  พิมพ์แสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 
86. นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง 
87. นางสาวกันตนา  จิตรบรรจง    ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ 
88. นายอาณัติ  พิกุลแก้   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ  
89. นายสําเภา  พาราพิชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม 
90. นายสมชาย รักญาติ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ     
91. นายธรรมนูญ  บํารุงธรรม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 
๙2. นายบุญสง่  เย็นศรี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค ์
๙3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรง  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ 
๙4. นายสุปัญญา  ศริิกุลชัยวัฒนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม      
95. นายสมัย  กวางโตน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
96. นางพิมพ์ลดา  ทับสาร  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไทร 
97. นายธวัช บัวสุวรรณ   ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง  
98. นายพิพัฒน์  อรรถจินดา  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง 
99. นายวรการ  เอกเจริญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 
100. นายเจตพนต์  จันทร์เขยีว  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน 
101. นายนิกร  สันประเภท  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ  
๑๐2. นายพิทกัษ์สัน  บัวภา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ 
๑๐3. นายวิรตุ  หนองหงอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค ์ 
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๑๐4. นางดัชนี  ปานหงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 
105. นางเฉลา  บุญม ี   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ    
106. นายคมสัน  แจ้งมรคา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ     
๑07. นายกมล  เฟ่ืองฟุ้ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ   
๑08. นางธัญญารัตน์  เกตุสวรรณ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม ่
๑09. นางเธียรรัตน์  ศรีร ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน   
๑10. นางกรองทพิย์  ทวีสขุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ  
๑11. นายปิยวัฒน์  เปลี่ยนสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 
112. นายสุรศักด์ิ  วาดเขียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 
113.  นางยุพิน  เทียนชุมพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก 
๑๑4. นายพิชิต  ศรีแสงเพ็ญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา   
๑15. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพรกิ                                                   
116. นายชินวงศ์  พงษ์นุ่มกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 
117. นายสญัญา  สุขยืน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน  
๑18. นายธงชัย  ขนายงาม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก    
๑19. นายพิชิต  เรียบร้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น   
๑20. นายพนม  เปียสกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
๑21. นายอดุลย์ ต้นคํา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร   
๑๒2. นายทนงฤทธ์ิ  มะณีแสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร    
๑๒3. นายถนัด  จําปาทอง        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า    
๑๒4. นางนพวรรณ   ชูกะส ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคค ี 
125. นายวีรพงษ์  ไชยหงฆ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน     
126. นายเล็ก  ชนะชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
127. นายสมพงษ์ อ่อนสําอางค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอ่ียว        
๑28. นายบุญเลิศ สมุาลย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร     
129. นายนฤเบศร์  กาญจนาภา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 
๑30. นางฌญมน  อรรคพันธ์ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ  
๑31. นางกาญจนา  ทุมพัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง 
๑๓2. นางวิไลลักษณ์  รวยลาภ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง             
๑๓3. นางจิดาภา  อิศวมงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง  
๑๓4. นายชุ่ม อรรคพันธ์ุ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 
๑35. นายภัทรพล  สุลํานาจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง 
136. นายอิทธิรัตน์  ควรชม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา  
๑37. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู    
138. นายสมชาย  โกจินอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 
139. นายวิชิต ราษฎร   ผู้อํานวยการวัดสวนมะเด่ือสามัคคี 
๑40. นายไพโรจน์  เงินวิเศษ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
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๑41. นางจิณณพัต  บํารุงพานิชย์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ  
๑๔2. นายวสนัต์ โพธ์ิไทร   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด  
๑๔3. นางสาววินิจฉัย  สีหา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธ์ิ 
๑๔4. นางณัฐธยา  บุญด้วยลาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   
145. ว่าที่ พ.ต.วชิรโรจน์  โคตะคาม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 
146. นายไพศาล  รกุขชาติ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 
147. นายวีระ น่ิมตลุง   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง  
๑48. นายสมพร  หว่างกล่อม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
๑49. นายเกรียงไกร โมราบุตร  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากนํ้า  
๑50. นางเพลินพิศ  เปลี่ยนสกุล  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน                                   
๑51. นางสาวเกษศิรินทร์  หมีเขียว แทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี     
๑๕2. นายไชยรัฐ สุบิน   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปึกสําโรง    

ผู้ไม่มาประชมุ    1. นายประยุทธ  ละม้ายแข ไปราชการ 
      2. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญสุข ไปราชการ 
      3. นางดรุณี  สดับสาร  ไปราชการ 
                         4. นายนฤเบศร์  กาญจนาภา ป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน   22   ราย  
1. นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ 
2. นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย ศึกษานิเทศก์ 
3. นายกฤติณัฎฐ์  นิลประพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
4. นางสาวลัดดา  แตงหอม ศึกษานิเทศก์ 
5. นายอนุรักษ์  ระย้า  ศึกษานิเทศก์ 
6. นางธนินี  การปลูก  ศึกษานิเทศก์ 
7. นายดุสิต  จันทร์ศร ี  ศึกษานิเทศก์ 
8. นางวัชรินทร์  วงษ์ศิลป์ นักจัดการงานท่ัวไป 
9. นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานท่ัวไป 
10. นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร ์ นักประชาสัมพันธ์ 
11. นางณฐพร  คําผง  นักประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาววงเดือน  หนชัย นักทรัพยากรบุคคล 
13. นางสาวอุมาพร  โพธ์ิไหม นักทรัพยากรบุคคล 
14. นางวัชรากร  เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล 
15. นางปาริชาติ  สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคล 
16. นางณัฐรดา  ฤาชัย  นักวิชาการศึกษา 
17. นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคล 
18. นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวปรียา  อินทรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
20. นาวสาวธวัลรัตน์  บุญแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
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21. นางสาวนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
22. นางบังอร  ปานแม้น  นักวิชาการเงินและบัญชี 
23. นางกชพร  ศิริปรุ  นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 ก่อนจะดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ได้ร่วมกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” 
และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสระบุรี เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการและการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และชมนิทรรศการของสถานศึกษา 

เรื่องระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 มอบนโยบาย Active Learning และการอบรมพฒันาตามความต้องการเพือ่เชื่อมโยงกบัการ
ประเมินวิทยฐานะ 

- Active Learning : นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ช่วงปี 2543 (ค.ศ.2000) ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเริม่
มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศ และเป็นปีที่ไทยเข้าร่วม PISA แต่วันน้ันจนถึงวันน้ี คะแนนผลการ
ทดสอบ PISA ของไทยถือว่าเกือบจะเท่ากันตลอด ไม่เพ่ิมขึ้นเลย ซึ่งผลวิเคราะห์ทําให้เห็นชัดเจนว่าอันดับของ
เด็กไทยอายุ 15 ปีที่เข้ารับการทดสอบ PISA ยังคงอยู่ห่างจากสิงคโปร์ 5 ช้ันปี นอกจากน้ี ข้อมูลการสอบ 
PISA ในช่วงเวลา 16 ปีทีผ่่านมาก็พบด้วยว่า เด็กที่ติดอันดับสูงสุดของไทย 10% ได้คะแนนเฉล่ียเกือบ 550 
คะแนน แต่เด็กที่อ่อนที่สุดได้คะแนนเฉล่ีย 350 คะแนน ซึ่งเท่ากับว่าเราห่างกันเอง 200 คะแนน มากกว่าเรา
ห่างจากสิงคโปร์ สะท้อนให้เห็นว่าทิศทาง 16 ปีทีผ่่านมา วิธีการและการลงทุนในการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง 
ๆ ลม้เหลวโดยสิ้นเชิง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์กลุ่มโรงเรียนที่เข้ารับการทดสอบ PISA ของไทย พบว่าโรงเรียนสังกัด 
กทม. ได้คะแนนตํ่าที่สุด ถัดมาตามลําดับคือ อบต./อบจ.,โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, โรงเรียนเอกชน, 
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป, โรงเรียนสาธิต จนถึงกลุ่มที่ได้คะแนนสูงที่สดุซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และมหิดลวิทยานุสรณ,์ ส่วนคะแนนการสอบของโรงเรียนขยายโอกาสฯ ทําให้เห็นว่า
ไม่ได้มีคุณภาพตํ่าไปกว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป แต่ที่ต้องให้ความสนใจที่จะต้องดูแล คือ โรงเรียนเอกชน 
เพราะรับผิดชอบดูแลเด็กนักเรียนกว่า 2 ลา้นคน ถัดมาคอื กทม.ซึ่งมีคะแนนไม่ถึง 400 และแทบไม่มีดาวเด่น
เลย ก็จะได้มีการหารือและการทํางานร่วมกับ กทม. ต่อไป 

สิ่งเหล่าน้ี เป็นความจําเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสนใจในการ "ลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรยีน ICU ซึ่ง
อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและอยู่ในระดับล่างสุด แต่ในขณะเดียวกันเวียดนามซ่ึงได้อันดับ PISA ล่าสุดติดอันดับต้น
ของโลก ก็ทําให้เห็นความจริงที่ว่า "ความยากจนไม่จําเป็นจะต้องเป็นชะตากรรม" เพราะเด็กยากจนที่สุดของ
เวียดนามสามารถเอาชนะเด็กที่มีความพร้อมหรือเด็กรวยที่สุดของ OECD ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปได้ ทําให้
เห็นบทเรียนทีส่ําคัญของเวียดนามท่ีประสบความสําเร็จ คือ การส่งเสริมให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

ดังน้ัน Active Learning จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความสําเร็จดังกล่าว และในการปฏิรูปการศึกษา 
ครูผู้สอนจําเป็นต้องเป็นครูแบบ Actively Teach คือ ครูไม่ได้ยัดเยียดในการสอน แต่จะทําอย่างไรให้เด็ก
นักเรียนอยากเรียนหนังสือ ซึง่ถือเป็นบทเรียนสําคัญทีท่ําให้ประสบความสําเร็จต่อคุณภาพการเรียนการสอน 

- การอบรมพัฒนาตามความต้องการเพ่ือเช่ือมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ : นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า 
กระทรวงศกึษาธิการมีการดําเนินนโยบายทีส่าํคัญเก่ียวกับครใูนเวลานี ้คือ "การพัฒนาครูเพ่ือเช่ือมโยงกบัวิทยฐานะ"  

-/ซึ่งแนวดําเนินการ... 
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ซึ่งแนวดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครู ก็เป็นการน้อมนํา
ตามพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่ต้องการให้ครูเลื่อนวิทยฐานะจากการจัดทําเอกสารผลงานทาง
วิชาการ หรือเอกสารในรูปแบบวิทยานิพนธ์ โดยหลักเกณฑ์ใหม่จะยกเลิกการจัดทําผลงานทางวิชาการ รวมทั้ง
เกณฑ์ PA ด้วย เพราะที่ผ่านมาเราไปตีความเอาเองว่าครูต้องทําผลงานทางวิชาการในลักษณะน้ี ส่วนการ
ยกเลิกเกณฑ์ PA นักวิชาการเห็นด้วยว่าคนเก่งอาจจะไม่มี Performance มากก็ได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ทํางานใน
สาขาอาชีพอ่ืน เช่น แพทย์เก่ง ๆ แต่ไม่ยอมผ่าตัด หรือครูเก่ง ๆ แต่ไม่ยอมสอนหนังสือ ก็ถือว่าไม่มีผลงาน 
เพราะฉะน้ันเราจึงยกเลิกผลงานเชิงประจักษ์ แต่จะให้ความสําคัญกับ "ระยะเวลา" ในการทํางานสั่งสมความ
ชํานาญการในช่วงเวลาหน่ึง ๆ เพ่ือจะเลื่อนวิทยฐานะขึ้นไปในระดับที่สงูขึ้น เหมือนกับนักบินที่ต้องมีการสั่งสม
ช่ัวโมงบิน 

หลักการให้วิทยฐานะที่สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องของความเก่ง และระยะเวลาที่สั่งสม เพราะโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์จะสอนเก่งขึ้นตามช่วงเวลา ดังน้ัน ในการประเมินวิทยฐานะจึงจะกําหนดทั้ง "ระยะเวลาการสอน" 
และ "การอบรมพัฒนาด้วยตนเอง" ให้มคีวามเช่ือมโยงกัน โดยครูผู้ช่วยจะทํางาน 2 ปี ก่อนทีจ่ะก้าวเป็น
ชํานาญการ จากน้ันจะใช้เวลา 5 ปีเพ่ือขอเลื่อนเป็นชํานาญการพิเศษ และหากจะขอเลื่อนไปในระดับ
เช่ียวชาญจะต้องรออีก 5 ปี จากน้ันหากจะไปจนถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องรออีก 5 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้เวลา
ไม่นานในการที่จะก้าวจากชํานาญการ-เช่ียวชาญพิเศษ โดยใช้เวลาเพียง 20 ปีเท่าน้ัน ก็มสีิทธ์ิได้รับวิทยฐานะ
ระดับสูงสุดเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ และการประเมินวิทยฐานะไม่ต้องมีวิธี Fast Track ใด ๆ เพียงแต่ครูทุก
คนจะมี e-Portfolio ล็อกเข้าระบบด้วยตนเองว่าต้องสอนก่ีช่ัวโมงตามเกณฑ์ขั้นตํ่า โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ผู้รับรอง (Sign Off) แต่หากระบบสุ่มเจอว่ามีการโกหกในการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ครูรายน้ันจะถูกลดไป
เริ่มต้นวิทยฐานะใหม่ และครู-ผู้บริหารก็จะถูกแจ้งความอันเป็นเท็จต่อ ป.ป.ช.ด้วย ดังน้ัน จึงไม่กังวลระบบการ
ตรวจสอบมากมายและใช้คนมาประเมินเป็นการสิ้นเปลืองระยะเวลาและงบประมาณ 

สําหรับช่ัวโมงสอนของครูหากเป็นครูชํานาญการอาจจะต้องสอนข้ันตํ่า 800 ช่ัวโมงต่อปี เพราะฉะน้ัน
เมื่อครูชํานาญการสอนครบ 5 ปี ก็จะมีจาํนวนช่ัวโมงสอนเป็น 4,000 ช่ัวโมง และเมื่อเป็นครูชํานาญการ
พิเศษก็จะสะสมช่ัวโมงสอนได้ 8,000 ช่ัวโมง และจะมีวิธีการพัฒนาแบบ Professional Learning 
Community (PLC) หรือวิธีการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งก็คอืการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือ
กันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ ระบบน้ีจะทําให้
กระทรวงศึกษาธิการทราบข้อมูลล่วงหน้าด้วยว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้าจะมีจํานวนครูที่จะได้เลื่อนวิทยฐานะ
เท่าใด เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 ส่วนการประเมินสําหรับสายผู้บริหารหรือผูอํ้านวยการ (Director) ต่อไปจะไม่มีนักบริหารวิทยฐานะ
ชํานาญการ-ชํานาญการพิเศษ-เช่ียวชาญ-เช่ียวชาญพิเศษอีกแล้ว แต่จะเปลี่ยนวิธีการตอบแทนให้เป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนแบบอํานวยการหรืออํานวยการสูง ซึ่งเป็นคนละเส้นทางกับวิทยฐานะครู เพราะงานบริหารควร
จ่ายค่าตอบแทนแบบนักบริหาร 

นอกจากระยะเวลาการสอนแล้ว ระบบการปฏิรูปพัฒนาครูครบวงจรแบบใหม่น้ี จะให้ครูได้รับการ
อบรมพัฒนาตามความต้องการของตนเอง หรือครูสามารถ Shopping หลักสูตรการอบรมด้วยตนเองตามความ
เหมาะสมในการเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง โดยจะผ่านการรับรองของสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จะเป็นหลักในการดําเนินการเร่ืองน้ี ซึ่งอาจจะแจกเป็นคูปองพัฒนาครูให้รายละ 10,000 บาทต่อ
ปี เพ่ือนําไปใช้จ่ายเป็นค่าอบรมพัฒนา รวมทั้งค่าเดินทางต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

วิธีการเช่นน้ีจะทําให้กระจายลงไปในระดับพ้ืนที่และจะมีเงินเหลือนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนทุกระดับ โดยเฉพาะโรงเรียน ICU ได้เป็นจํานวนมาก และหากมีเงินเหลือมากขึ้น ปีต่อไปอาจจะเพ่ิม 

-/คูปองพัฒนา... 
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คูปองพัฒนาครูมากกว่า 10,000 บาท แต่จะไม่มีระบบการ Transfer โควตาอบรมของตนเองไปให้ครูคนอ่ืน
สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีถือเป็นระบบการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของประเทศในการ "ปฏิรปูการพัฒนาครูครบวงจร" 
อย่างแท้จริง 

• รมช.ศธ."ม.ล.ปนดัดา ดิศกุล" มอบนโยบายโรงเรียนคณุธรรม 
 ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ประเด็นที่จะมาขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ได้รับทราบและช่วยกรุณาให้งานเดินหน้า 2 เรื่อง คือ 
 - การปรับกรอบการทํางานใหม่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) :  ให้มีศึกษาธิการ

จังหวัด และศกึษาธิการภาคเกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ซึ่ง
ต้องทําหน้าที่เป็นศึกษาธิการจังหวัดและเป็นเลขานุการ กศจ. ด้วยน้ัน ทําให้การทํางานที่ผ่านมายังไม่ได้ผล
เท่าที่ควร เพราะมีภาระงานจํานวนมาก หลายจังหวัดต้องจัดประชุม กศจ.ในวันหยุดราชการ  ดังน้ัน 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งมี รมว.ศึกษาธิการ 
เป็นประธาน จะประชุมพิจารณาในเรื่องน้ีโดยเร็วและคาดว่าหากมีความจําเป็นอาจจะต้องใช้มาตรา44 เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 - โรงเรียนคุณธรรม : จากการที่ได้เดินทางไปพบปะและตรวจเย่ียมสถานศึกษาต่าง ๆ ในต่างจังหวัด
และกรุงเทพฯ ทําให้เห็นว่าทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมอยูแ่ล้ว เพราะถือเป็นวาระ
สําคัญของชาติอันดับแรกที่จะนําพาความเช่ือมั่นศรัทธาต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญในเร่ือง
การสบืสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน ช่วยกรุณาให้งานน้ีเดินหน้า ซึ่งขณะน้ีได้กําหนด "กรอบแนวคิดที่สําคัญของโรงเรียน
คุณธรรม 5 ด้าน" ที่มคีวามเช่ือมโยงกันในทุกมิติ และถือเป็นการสร้างให้นักเรียนมีคณุธรรมนําความรู้ ดังน้ี 

ความพอเพียง: ดํารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักความพอดีพอเหมาะ และใช้ชีวิต
แบบเรียบง่าย 

ความกตัญญู: เป็นพ้ืนฐานด้านคุณธรรมของทุกคน และเป็นสัญลักษณ์ของคนดี เราจึงต้องมีความ
กตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมอืนพระในบ้าน และกตัญญูต่อครูอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่โรงเรียน 

ความซื่อสัตย์สจุริตสร้างชาติ: ความซื่อสัตย์เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิต ไม่มีไม่ได้ อีกทั้งการ
ซื่อสัตย์คือการไม่สร้างภาพ ไม่เล่นละครหรอืสวมหัวโขน แต่คําพูดหรือการกระทําทุกอย่างควรมาจากใจ 

ความรับผิดชอบ: ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวัน
ข้างหน้า ขอให้ยึดมั่นกฎกติกาในการทํางานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวาในความดี ปากตรงกับใจ 
และอย่าหลงลมืตัว 

คุณธรรมจริยธรรม: การยึดมั่นคุณธรรมจรยิธรรมเป็นเรื่องสําคัญ และต้องดํารงตนให้เป็นแบบอย่าง
ของสังคม 

นอกจากน้ี ได้กําหนด "ตัวช้ีวัดโรงเรียนคุณธรรม 7 ข้อ" ดังน้ี 
1. มีอุดมการณ์คุณธรรม ต่อการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
2. มีกลไกและเคร่ืองมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน 
3. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญญ ูความซื่อสัตย์ สุจริต 

อดทน และเสยีสละในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 

-/5.มีกระบวนการ... 
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5. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เก่ียวข้องในโรงเรียน 
6. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม และบูรณาการร่วมกันไว้ในช้ันเรียน 
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
 

ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกจิใหม่ 
 

ประเทศไทย 4.0 โมเดลพฒันาเศรษฐกจิใหม่ 

 ต้ังแต่ผมจําความได้  “ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา” น่าจะอยู่ช้ันประถมปลาย บัดน้ีล่วงเลยมากว่า 
40 ปีแล้ว “ประเทศไทยก็ยังเปน็ประเทศกําลังพฒันาอยู่” แต่เมื่อไม่นานมาน้ี น่าจะเป็นแสงสว่างแล้ว โจทย์
คงจะได้ถูกแก้แล้วและจะได้เห็น“ประเทศไทยเปน็ประเทศพฒันา” แลว้จริงๆ(ในชีวิตน้ี) หลายท่านคงผ่านหู
ผ่านตาคําว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด ์4.0” มาบ้างแล้ว แต่ก็เช่ือว่า หลายท่านยังไม่
รู้จัก “ประเทศไทย 4.0”  หรือ อาจจะรับรู้แต่ไม่สนใจ เราลองอ่านข้อเขียนสั้น ๆ ต่อไปน้ีดูดีไหม อย่างน้อยก็
เพ่ือประดับความรู้ ตอบได้หากมีคนถาม หรือ บอกต่อ โดยเฉพาะวงครู บา อาจารย์ หรือ แมแ้ต่คนทั่วไป 
เพราะเราอยู่ประเทศไทย ไม่เสียหายที่จะรู้จัก  “ไทยแลนด ์4.0” ใช่ไหมครับ ผมขอถอดความจากข้อเขียน 
บทบรรยาย ของ ดร.สุวิทย์ เมษนิทรย์ี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่กําหนดแนวคิด  
วางระบบเพ่ือดําเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรใีนเรื่องน้ีโดยตรง มาเล่าต่อโดยเป็นประเด็น ดังน้ี 
ไทยแลนด ์4.0 คืออะไร? 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที ่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคัง่ และย่ังยืน” ที่มีภารกิจ
สําคัญในการขบัเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจรญิ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21 ได้ 
 เพ่ือให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0”  ขอไล่เรียงเพ่ือให้เห็นภาพ คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ ยุคแรก ขอเรียกว่า“ประเทศไทย 1.0” เนน้การเกษตรเปน็หลกั เช่น 
ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น ยุคสอง ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 2.0”  
เนน้อุตสาหกรรมแต่เปน็อุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เคร่ืองด่ืม  เครื่องประดับ 
เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม ขอเรียกว่า ”ประเทศไทย 
3.0”  เปน็อุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนํามัน 
แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายไดป้ระเทศยังอยู่ในระดบัปานกลาง
อยู่อย่างน้ีไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้นําไปสู่ยุคที่ส ี ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 
4.0” ให้เปน็เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth)มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6     
ปีน้ี  คล้ายๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา   
“A Nation of Makers ”  อังกฤษ “ Design of Innovation”  อินเดีย “ Made in India” หรือ ประเทศ
เกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในช่ือ “ Creative Economy”   

-/ไทยแลนด์... 
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ไทยแลนด ์4.0 มีลักษณะอย่างไร? 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
ดังน้ัน “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ด้ังเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม ่ ที่เน้นการบรหิารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องรํ่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEsหรือ  SMEs ที่มีอ ยู่และรัฐ ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น  Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ
สร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู ้
ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

ไทยแลนด ์4.0 จะพฒันาเรือ่งใดบา้ง? 

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังน้ี 
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups)  
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 
3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลทีใ่ช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุม  เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเ์นต็ทีเ่ชื่อมต่อและบงัคบัอุปกรณต์า่งๆ ปญัญาประดษิฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา  
อี–มาร์เก็ตเพลสอี–คอมเมิรซ์เป็นต้น 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 
ไทยแลนด ์4.0 จะพฒันาอย่างไร? 
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสําเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลงัประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชนภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขบัเคลื่อน ผ่านโครงการ  บนัทกึความ
ร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ  โดยการดําเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่  กลุ่มที ่1
การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐพัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มที ่2 การพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที ่3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล ์
การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที ่4การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้ง
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที ่5 การส่งเสริมการส่งออกและการ 

-/ลงทุน... 
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ลงทุนในต่างประเทศ รวมทัง้การส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม ่ (Start Up) ซ่ึงแตล่ะกลุ่มกาํลัง
วางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 

โดยสรปุ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”  เป็นอีกนโยบายหน่ึงที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ม่ังคั่ง ม่ันคง 
และย่ังยืน ตามวิสัยทัศน์รฐับาลเปน็รปูแบบที่มีการผลกัดนัการปฏิรปูโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรปูการวิจัย
และการพฒันา และการปฏิรปูการศกึษาไปพร้อมๆ กนั  เป็นการผนึกกําลังของทุกภาคส่วนภายใต้
แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกําลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับ
โลกน่ีเป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปัจจุบัน จะ
เป็นได้จริงแค่ไหนไม่ใช่คอยติดตามอย่างเดียว แต่ต้องช่วยกันทุกฝ่าย คนละไม้คนละมือตามภารกิจโดยเฉพาะ
คนในวงการศึกษา คิดว่าน่ีเป็นแสงสว่างจ้าทีเดียวที่จะทําให้ไทยหลุดพ้นจาก”ประเทศกาํลังพฒันา”
กลายเป็น “ประเทศพฒันาแล้ว” อย่างแท้จริงซักท ี

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560  เมือ่วันที่  31  มกราคม  2560  

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องที่เสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 

๓.1  กลุ่มอํานวยการ 
3.1.1. ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพือ่การเตรียมความพร้อมรบัภัยพบิตัิ      
ทางธรรมชาต ิ
 ตามท่ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด 
ตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิศุภนิมิต ตามหนังสือ สพป.สระบุรี เขต 2ที่ ศธ 04156/688   
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศกึษาเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งแบบสอบถามจะปรากฏบนเว็บไซต์ www.obec-drr.com  โดยใหต้อบ
แบบสอบถามดังกล่าว  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงกําชับโรงเรียนในสังกัด 
ให้ตอบแบบสอบถามฯ ให้แล้วเสร็จตามกําหนด เพ่ือ สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิต จะได้นําข้อมูลไป
พัฒนา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

3.2 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์
3.2.1. เรื่อง  การขยายระยะเวลามาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ทั่วประเทศ 

  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้แจ้งมาตรการสนับสนุน
การเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 (ว253)  

ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ให้ปฏิบัติดังน้ี 
1. รายการที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 2 ล้านบาทท่ีก่อหน้ีผูกพันและบันทึก PO ในระบบ 

GFMIS ทันภายใน 30 ธันวาคม 2559 ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 
เท่าน้ัน สพป.สระบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 

-/2.รายการทีม่ี... 
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 2.รายการที่มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่  2  ล้านบาทข้ึนไปที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันภายใน 30 
ธันวาคม 2559 ให้ชะลอการลงนามสญัญาจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลําดับถัดไป 
 บดันี้ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร ได้ใหค้วามเหน็ชอบ งบประมาณโครงการตาม
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ในรายการที่ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายใน 
ไตรมาสที่ 1 ให้เร่งก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2560 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนดําเนินการดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินถึง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 

 3.2.2 เรื่อง  ขั้นตอนการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ รายจ่ายลงทนุ 
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มนโยบายและแผน 
2. รีบหาผู้ขาย/ผูร้ับจ้างตามวิธีที่ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ(ห้ามลงนามในสญัญา) 
3. เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประงวดจากกลุ่มบริหารงานการเงินสามารถลงนามในสญัญาได้ 
4. ส่งข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และสําเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 

       ให้ สพป.สระบุรี เขต 2 เพ่ือบันทึกฐานข้อมูลในระบบ GFMIS 
5. กรณีส่งของ/ส่งมอบงานเกิน 15 วัน ให้ส่งสํานาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาซื้อขาย/          

สัญญาจ้าง ซึ่งพิมพ์จากระบบ e-GP (กรณตีกลงราคาต้องลงระบบถึงลูกที่7 แล้วพิมพ์ลูก
ที่สัญญา กรณีสอบราคาต้องลงระบบถึงหลักประกันสญัญาลูกที่ 13 แล้วพิมพ์ลูกที่
สัญญา)  ส่ง สพป.สระบุรี เขต 2 เพ่ือทํา PO (จองเงินในระบบ) 

6. เมื่อผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง ส่งของส่งมอบงานให้รีบตรวจรับและส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน
ภายใน 3 วัน 

 
3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.3.1.การคดัเลือกบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตั้งเขา้รบัราชการเปน็ข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ตําแหน่งครูผูช้่วย กรณทีี่มีความจําเปน็หรือมีเหตพุเิศษ ปี พ.ศ. ๒๕60  
        ด้วยที่ประชุม กศจ.สระบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕60 เมื่อวันที ่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕60  มีมติ
มอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ แต่งต้ังคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มคีวามจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕60 สังกัด กศจ.
สระบุร ีประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จาํนวน 22 กลุ่มวิชา จํานวน 64 อัตรา โดยรับสมัคร
คัดเลือกระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  
3  มีนาคม 2560  สอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ใน 
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  
 บัดน้ี การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  มีผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกรวมท้ังสิ้น  จํานวน   167   คน 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมคัรคัดเลือกได้แจ้งและย่ืนเอกสารไว้ในการสมัคร
ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จํานวน 166 คน ไม่มีสิทธิ จํานวน 1 คน เน่ืองจากปฏิบัติการสอน 
ไม่ครบสามปี และได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิและผู้ไม่มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 
2560 แล้ว สรุปได้ดังน้ี 

-/กลุ่มวิชา... 
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ที่ 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา

วิชาเอก 
จํานวน 

ตําแหน่งว่าง 
จํานวน 
ผู้สมัคร 

จํานวน 
ผู้ไม่มีสทิธิ 

จํานวน 
ผู้มีสิทธิ 

หมายเหตุ 

1 ปฐมวัย 4 14  14  
2 ภาษาไทย 8 3  3  
3 คณิตศาสตร์ 10 4  4  
4 ภาษาอังกฤษ 6 9  9  
5 สังคมศึกษา 5 16  16  
6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 21  21  
7 เคมี 1 -  - ไม่มีผู้สมัคร 
8 ชีววิทยา 1 1  1  
9 ฟิสิกส ์ 1 3  3  

10 พลศึกษา 5 22  22  
11 ศิลปศึกษา 1 1  1  
12 ดนตรี 1 2  2  
13 คอมพิวเตอร์ 3 32  32  
14 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 5  5  
15 เกษตร 3 15 1 14  
16 คหกรรม 2 4  4  
17 อุตสาหกรรมศลิป์ 1 2  2  
18 ภาษาจีน 2 -  - ไม่มีผู้สมัคร 
19 ภาษาญี่ปุ่น 1 3  3  
20 วัดผลทางการศึกษา 1 1  1  
21 แนะแนว 1 5  5  
22 การศึกษาพิเศษ 1 4  4  

รวม 64 167 1 166  
โดยได้จัดทําข้อกําหนดและเง่ือนไขการจ้างกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือจัดจ้างออกข้อสอบจัดทํา

ข้อสอบตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล 

3.3.2. เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบรหิารอัตรากําลังพนกังานราชการและลูกจ้างชั่วคราว    
สังกดั สพฐ. 
  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009/ว 624 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 สพฐ. มนีโยบาย         
การบริหารอัตรากําลัง พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวแนวใหม่ เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาและบริหาร    
อัตรากําลังพนักงานราชการและอัตราจ้างช่ัวคราว สังกัด สพฐ. เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม และมีความ
คล่องตัว ในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ จึงมีคําสั่งมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว พร้อมแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ
และลูกจ้างช่ัวคราว สังกัด สพฐ. และให้ สพป.ดําเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวผู้ 

 
-/ผ่านการ... 
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ผ่านการประเมินทุกตําแหน่งต่อไปอีก  6 เดือน (นับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) 
เพ่ือเตรียมการเข้าสู่แผนการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 

  บัดน้ี สพป.สระบุรี เขต 2 จะเตรียมดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการในโรงเรียนที่
มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการ)ไปกําหนด
ในโรงเรียนที่มอัีตรากําลังครูขาดแคลนมากกว่า  จึงขอให้ทุกโรงเรียนที่มีตําแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงินงบประมาณดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
เงินงบประมาณทุกตําแหน่ง ยกเว้นครูผู้ทรงคุณค่า  โดยส่ง ผลการประเมินถึง สพป.สระบุรี เขต 2 ภายในวันที่  
20  มีนาคม 2560 ทางระบบ 

3.3.3 การยกเวน้ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารบัราชการทหาร ตามพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร 
พ.ศ.2497 
      ด้วย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด บางรายที่จะต้องทําเรื่องขอยกเว้นไม่เข้า 
รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. 2497  ซึ่งส่งเรื่องล่าช้า      
ไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว   
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จึงขอซักซอ้มทําความเข้าใจและเน้นยํ้า 
ในเรื่องการส่งเรื่องขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร   
พ.ศ.2497  โดยให้ทางโรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์ขอยกเว้นฯ ส่งเอกสาร
มายัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 ภายในวันที่  20  มกราคม ของทุกปี ซึ่งหาก 
ล่าช้ากว่ากําหนดน้ี จะไม่มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้น เพราะผิดเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เอกสารที่ย่ืนแนบ 
ประกอบด้วย ดังน้ี 

  1. คําร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ฉบับ 
2. หนังสือรับรอง จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนา สด.9 จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนา ส.ด. 35 จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตัว จํานวน 1 ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
7. ตารางสอน จํานวน 1 ฉบับ 
8. บัญชีขอยกเว้นการเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร จํานวน 1 ฉบับ 
9. สําเนาคําสัง่บรรจุและแต่งต้ัง (ข้าราชการครู) จํานวน 1 ฉบับ   
    ( สําหรับลกูจ้าง ส่งสําเนาสัญญาจ้าง  จาํนวน 1 ชุด) 
10. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ (ข้าราชการครู) จํานวน 1 ฉบับ 

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน 

3.4.1. นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ด้วยสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑ แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่งที่ สป. ๑๖๔/๒๕๖๐                

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มอบหมายให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจราชการที่เป็นจุดเน้นพิเศษเพ่ือเร่งรัดกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการท่ี ๑ ที่ได้นํานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสําเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

-/เพ่ือให้การ... 
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการจัดเตรียมบุคคล เอกสาร และข้อมูล
ประกอบการตรวจราชการ ให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอแจ้งคําสั่งดังกล่าว
เพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

-/3.5 กลุ่มส่งเสริม... 
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3.5  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3.5.๑. การคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี ๒๕๖๐ 

ด้วย สพฐ. ได้กําหนดให้มีการดําเนินงานยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจําปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บริหาร
จัดการและดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจําปี ๒๕๖๐  สพป.สบ. ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ หากสนใจเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกให้จัดทํารายงานผลการบริหารจัดการและการดําเนิบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา (รน.๑)       เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี พร้อมแนบเอกสารสารหลักฐานประกอบ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  รายละเอียดตาม
หนังสือ สพป.สบ.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ว๗๔๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

3.5.๒. การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน 
ตามท่ีได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดําเนินการตรวจคัดกรองอาการตาบอดสีให้ กับ                 

นักเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคน ตามปฏิทินที่กําหนดและสรุปการคัดกรองตามแบบ
รายงานส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น้ัน (หนังสือ สพป.สบ.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๕๖/๗๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)   

สพป.สบ. ๒ ขอให้โรงเรียนดําเนินการตามระยะเวลาท่ีปฏิทินกําหนด เพ่ือหลีกเหลี่ยงความ
คลาดเคลื่อนในเรื่องการรับ-ส่ง อุปกรณ์คัดกรองตามบอดสีให้กับโรงเรียนลําดับถัดไป และจะได้รายงาน สพฐ.    
ได้ทันตามกําหนด 

3.5.๓. โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 
ตามท่ีได้รับแจ้งจาก สพฐ. ให้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ และ สพป.สบ.๒ ได้ส่งเกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนต้นแบบ และแบบติดตามผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนได้รับทราบแล้ว           
ตามหนังสือ สพป.สบ.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ว๕๗๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยขอให้โรงเรียนดําเนินการ 
ดังน้ี 

๑. ให้ทุกโรงเรียน ส่งแบบติดตามผลการดําเนินงานของกองทุน เพ่ือโครงการอาหาร
กลางวัน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา (พร้อมภาพกิจกรรม) ตามสิ่งทีส่ง่มาด้วย ๒ ภายในวันที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๒. โรงเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จัดทําสรุปผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง         
กับการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกอบการพิจาณาและ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ (พร้อมภาพกิจกรรม) 
จํานวน ๑  เล่ม ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

3.5.๔. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร          

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน            
ยาเสพติดที่เข้มแข็ง ต่อเน่ืองและย่ังยืน และให้โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งสรุปรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ทุกปีการศึกษา ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ ๑  เดือนมิถุนายน/สิงหาคม 
ภาคเรียนที่ ๒  เดือนธันวาคม/กุมภาพันธ์ 

-/รายละเอียด... 
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รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สบ.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ว๓๔๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สําหรับภาคเรียน            
ที่ ๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐  ซึ่งยังพบว่ามีหลายโรงเรียนยังไม่ได้ดําเนินการจึงขอเร่งรัดให้ดําเนินการโดยด่วน   

3.5.๕. การรายงานผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และ
ข้อมูลรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       

ตามที่ สพป.สบ.๒ ได้ให้โรงเรียนในสังกัด จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด ปี ๒๕๕๙ โดยรายงานผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี
การศึกษา ๒/๒๕๕๙ ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  และให้ส่งข้อมูลรายช่ือผู้ปฏิบัติงานด้านยา
เสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น  กําหนดให้ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐  จากการรวบรวมข้อมูลยังพบว่ามีโรงเรียนยังไม่ได้ดําเนินการรายงานข้อมูล 
ตามกําหนด  จึงขอให้ดําเนินการโดยด่วน รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สบ.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ว๕๗๐  ลงวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และหนังสือ สพป.สบ.๒ ที่ ๐๔๑๕๖/ว๕๙๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
  

3.6 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1. การติดต้ังอุปกรณ์ ICT จากบริษัททรู ดําเนินการเกือบสมบูรณ์ทกุโรงเรียน และขอให้โรงเรียนได้
รายงานผลการใช้ด้วยว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และโรงเรียนทียั่งไม่มี SP จํานวน 6 โรงเรียน และกําลังเสนอขอ
ความร่วมมือจาก SCG คือ 1. โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 2. โรงเรียนวัดหนองครก 3. โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ 
4. โรงเรียนวันสันติวิหาร 5. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ และ 6. โรงเรียนบ้านบางกง 

 2. การเข้าค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
ปี 2560 ระยะเวลาต้ังแต่ 22 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 โดยแบ่งเป็นจํานวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 วัน 2 คืน 
โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วม จํานวน 16 โรงเรียน รวมนักเรียน จํานวน 272  คน 
 รุ่นที่ 1  วันที่  22 – 24  มนีาคม 2560 
 รุ่นที่ 2  วันที่  27  - 29  มนีาคม  2560 
 รุ่นที่ 3  วันที่  1 – 3  เมษายน  2560 
 รุ่นที่ 4  วันที่  5 – 7  เมษายน  2560 

3.7 หน่วยตรวจสอบภายใน 
3.7.1 เรื่อง การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการริหารงบประมาณ จากการที่ได้อบรมมา 6 รุ่นแล้ว    

การอบรมให้ความรู้การจัดทําบัญชีของโรงเรียนขอให้โรงเรียนกํากับติดตามการจัดทําบัญชีของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน สําหรับ รุ่นที่ 7 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของการอบรม ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560  
ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เน่ืองจากระเบียบการเงินและพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง และวิทยากรจะช้ีแจง
รายละเอียดให้เห็นระเบียบข้อที่เปลี่ยนแปลงจากระเบียบเดิม จึงขอให้ผู้อํานวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่
พัสดุ เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง หากโรงเรียนใดผู้อํานวยการโรงเรียนมีภารกิจ หรือต้องการเปลี่ยนผู้เข้ารับ
การอบรมให้แจ้งเปลี่ยนได้ และหากไม่พักคา้งคืนให้แจ้งอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากการจัดทําวุฒิบัตรจะได้ถูกต้อง 

-/ช่ืนชม... 
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ขอช่ืนชมโรงเรียนที่ได้จัดทําทะเบียนคุมพัสดุที่เป็นระบบและถูกต้อง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบได้ 
จํานวน 7 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนวัดถ้ําเต่า 
2. โรงเรียนบ้านหินซ้อน 
3. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 
4. โรงเรียนวัดบัวลอย 
5. โรงเรียนวัดสันมะค่าบกน้อยสามัคค ี
6. โรงเรียนวัดสวนมะเด่ือ 
7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68  

  

ระเบียบวาระที ่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 .....................................................-ไม่ม-ี.................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที ่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ...............................................-ไม่มี -................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

เลิกประชุม เวลา……..16.30…….น. 

 

 

ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                   (นางวัชรินทร์  วงษ์ศิลป์) 
                                                            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ               
                     

                                                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาววรรณา  นาเจริญ)  
                                    ผูอํ้านวยการกลุ่มอํานวยการ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


