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เดือนมิถุนายน 2561

ลงพื้นท่ีติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 2



รมว.ศธ. : นโยบายการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามการ 

ด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 พื้นที่ภาคเหนือ 

ตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ อุทัยธานี ก�าแพงเพชร พิจิตร) ณ จังหวัด

นครสวรรค์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวย�้าถึงความส�าเร็จของการปฏิรูป 

การศึกษา “ต้องเริ่มจากการศึกษาระดับปฐมวัย” โดยมอบ ศธจ. เป็น

หน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการทุกฝ่ายในพื้นท่ี ให้ทุก 

ภาคส่วนตระหนักว่าเด็กเล็กไม่ ใช ่สมบัติของหน่วยใดหน่วยหน่ึง 

แต่ “เดก็เลก็ถอืเป็นสมบตัขิองชาต”ิ จงึไม่มนีโยบายให้โรงเรยีนทกุสงักดั 

เปิดรับเด็กปฐมวัย หากจะจัดต้องมีความพร้อมจริง ๆ เพื่อให้เด็ก 

มคีณุภาพและเตบิโตไปสูก่ารเป็นเด็ก 4.0 ในอนาคต สอดคล้องกบัค�าพดู

ที่ว่า “การลงทุนในเด็กต้ังแต่ช่วงปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ ้มค่าและ 

มปีระสทิธภิาพสงูสดุทีจ่ะช่วยลดความเหลื่อมล�า้ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

โดยแนะหลักสูตรเด็กปฐมวัย : ไฮสโคป (High Scope) ที่ได้พิสูจน์ตัวเอง

มากว่า 50 ปีแล้ว เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน” (ดร.วีระชาต ิ

กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

สรุปการลงพ้ืนที่เย่ียมชมการจัดการเรียนการสอนของ

เด็กปฐมวัย ทั้งในสังกัดรัฐบาล เอกชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยาลัย

ชุมชนจังหวัดพิจิตร

- โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) สังกัดรัฐ 

สพป.พิจิตร เขต 1 “การเดินทางมาติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 

ที่บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 

12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยในการลงพ้ืนที่คร้ังนี้ ได้ตรวจเย่ียมและติดตาม

การเรียนการสอนของ 3 ส่วน คือ รัฐ เอกชน และท้องถิ่น

ลงพื้นท่ีติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 2

ส�าหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองฯ ได้รับฟังผลการด�าเนินงาน

ตลอดเวลากว่า 1 ปีทีผ่่านมา พบว่าการจดัการศกึษาปฐมวยัยงัขาดความ

เช่ือมโยงการท�างาน และขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ 

สิ่งส�าคัญคือทุกคนยังท�างานตามสังกัดตัวเอง จึงจะให้ส�านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของทุก 

หน่วยงานในพ้ืนท่ีในภาพรวม แบ่งปันทรัพยากร ตลอดจนแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ร่วมกันเชิงบูรณาการ” 

- โรงเรยีนยอแซฟพจิติร สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) “ไม่มีนโยบายให้โรงเรียนทุกสังกัด 

เปิดรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะภาครัฐ หากจะจัดต้องมีความพร้อมจริง ๆ  

เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและไม่แย่งเด็กจากภาค

เอกชน และแม้การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาภาค

บังคับท่ีรัฐจัดให้ฟรี แต่รัฐก็ต้องมีความพร้อมด้วย และ

มีนโยบายให้จัดการหารือร่วมกันของทุกหน่วยงาน 

ในพืน้ที ่โดยม ีศธจ.ดแูลในภาพรวม ก่อนทีจ่ะเปิดท�าการ

สอนการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เกิดประโยชน์

กับเด็กและมีความคุ้มค่ามากที่สุด ส่วนที่เปิดไป

แล้ว ก็คงต้องหาแนวทางบริหารจัดการ 

ต่อไป”
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล�านัง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  

“โดยจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็ก จ�านวน 18 คน เน้นการบูรณาการ เพื่อให้เด็ก 

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ที่จะเป็นรากฐานที่มั่นคง 

ให้แก่เด็กปฐมวัย จากนั้น ได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น 

ตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยคุลบาท ซึง่จดัสถานทีแ่ละบรรยากาศให้เดก็

มปีฏสิมัพนัธ์กบัธรรมชาต ิให้สมองได้พฒันาการอย่างเตม็ศกัยภาพ ตลอดจนเป็นการน้อมน�า

พระปรีชาญาณด้านการศึกษาอบรมเล้ียงดูพระโอรสพระธิดาของสมเด็จพระบรมราชชนก 

และสมเด็จพระบรมราชชนนีมาเป็นแนวทางในการออกแบบองค์ประกอบและกิจกรรม 

ในสนามเด็กเล่นให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก”

- วิทยาลยัชมุชนพจิติร “เป็นสถาบันอดุมศกึษาแห่งเดยีวในจงัหวดัพจิติร จดัการ

เรียนการสอนในหลักสูตรไฮสโคป (High Scope) ร่วมบูรณาการปฐมวัยเป็นรูปธรรม และ 

มีการจัดการศึกษาใน 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น”

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอน

เด็กปฐมวัย ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร) 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ต้องการเห็นการท�างานแบบ 

บูรณาการการศึกษาระดับปฐมวัยร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ซึ่งการปฏิรูปการศึกษา 

จะส�าเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากเด็กระดับปฐมวัย ซึ่งประกอบไปด้วยครูปฐมวัย หลักสูตร และตัวเด็ก 

โดยมีแนวทางดังนี้

1. ด้านการจัดการ ให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน

ด้านการศึกษาในจังหวัด เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับศักยภาพโรงเรียน มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก โดยให้จังหวัดพิจิตร

ด�าเนินการเป็นต้นแบบ พร้อมมอบนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการในส่วนของ สพฐ.

2. ด้านหลักสูตร ควรเพิ่มมิติ

ทางการศึกษาในศูนย์เด็กเล็ก พร้อมส่งเสริม

พัฒนาการและสร้าง IQ ให้สัมพันธ์กับการ 

กระตุ้นทางสังคมผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพ มอบส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (สอศ.) มาช่วยผลิตอุปกรณ์

ของเล่นเสรมิสร้างพฒันาการ จากไม้หรอืวสัดุ

จากธรรมชาติ ให้กับโรงเรียนของ สพฐ.

3. ด้านครูปฐมวัย หลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ทีเ่น้นการฝึกอบรมในขณะปฏิบตังิานช่วยสร้าง

ความช�านาญผ่านการลงมือท�าจริง ถือว่าเป็น

สิ่งที่ถูกต ้องแล ้ว โดยฝากให ้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ประสาน

กบัครุสุภา เพื่อสร้างความมมีาตรฐานและออก

ใบรับรองของหลักสูตรดังกล่าว
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“พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่นครสวรรค์
เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 11 มถินุายน 2561 พล.อ.สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธกิาร พร้อมด้วย พล.อ.สทุศัน์ กาญจนานนท์กลุ ทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงศกึษาธกิาร และคณะผูบ้ริหารของกระทรวงศกึษาธกิาร ลงพืน้ทีต่ดิตามการด�าเนนิงาน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมส�านักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนการประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังที่ 4/2561 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 

(นครสวรรค์ พจิติร ก�าแพงเพชร และอทุยัธาน)ี ณ จงัหวดันครสวรรค์ ในวนัที ่12 มถินุายน 2561

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการก�าหนด 

การลงพื้นที่ก่อนการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 หรือ 

กลุ่มจังหวัด “อู่ข้าวอู่น�้า” ซึ่งประกอบด้วยนครสวรรค์ อุทัยธานี ก�าแพงเพชร และพิจิตร ในส่วน

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการติดตามงานจากการลงพื้นที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด ท�าให้

เห็นความตัง้ใจจริงของผู้บรหิาร ข้าราชการครู และบคุลากรทางการศกึษาทุกสงักดักว่า 7 แสนคน 

ทั่วประเทศ ซึ่งผู ้บริหารถือเป็นผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยในส่วนของส�านักงาน กศน. 

ซึ่งตนดูแลรับผิดชอบนั้น ก็เห็นว่ามีความก้าวหน้าในการท�างานเรื่องต่าง ๆ  เป็นอย่างมาก รวมถึง

การที่รัฐบาลได้ก�าหนดโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จึงได้มอบหมายให้ส�านักงาน กศน. และทุกองค์กรหลักได้ท�างาน

ตามนโยบายนี้ร่วมกัน เริ่มต้นจากการประชุมท�าความเข้าใจทั่วทุกภูมิภาค 4 ครั้ง ก่อนขับเคลื่อน

โครงการ

ส�าหรับห้วงเวลาการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ย่ังยืน” ขณะน้ีเป็นคร้ังท่ี 4 

ซึง่ทมีขบัเคลื่อนฯ ระดบัต�าบล อ�าเภอ จงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทัง้ 4 จงัหวดัดังกล่าวได้ออกไปสร้าง

การรับรู้และท�าความเข้าใจกับประชาชนตั้งแต่ระดับต�าบลไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชน และได้กลับ 

น�าเสนอสภาพปัญหาความต้องการให้ทีป่ระชมุครัง้นี้ ได้รบัทราบ จงึขอให้มกีารเร่งรดัตดิตามแก้ไข

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ เช่น 

- เน็ตประชารัฐ มอบปลัด ศธ. ประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ในการเร่งรดัตามแผนงานทีจ่ะขยายโครงข่าย เพื่อให้มคีวามรวดเรว็และครอบคลมุพืน้ที่ให้มากยิง่ข้ึน

- ค่าตอบแทนฯ ภาครัฐ ขอให้หาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการไม่ได้รับค่าตอบแทนฯ  

เท่าส่วนราชการอื่น ให้ชัดเจนก่อน พร้อมมอบปลัด ศธ. และเลขาธิการ กศน. ชี้แจงสร้าง 

ท�าความเข้าใจให้ครู กศน. ถึงข้อเท็จจริงในการปรับปรุงค่าตอบแทนให้เท่ากันด้วย

- การค้าออนไลน์ (e-Commerce) 

ซึ่ ง เป ็นนโยบายส�า คัญของรัฐบาลด ้าน

เศรษฐกิจและการค้านั้น เห็นว่า กศน.ต�าบล

หลายแห่งด�าเนินงานได้ผลดี จึงขอให้ต่อยอด

และขยายยอดการค้าให้กว้างขวางและรวดเรว็

มากขึ้น ขณะเดียวกันอาจใช้สถานที่ของ

ส�านักงาน กศน. เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมการ

ขาย กระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์อีกช่องทาง

หนึ่งด้วย 

- การน�าสื่อหรือชุดความรู  ้

ไปเผยแพร่ในพื้นที่ ส�านักงาน กศน. ในฐานะ 

ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ควรสร้างและ

ขยายเครือข่ายในการน�าชุดความรู้ของ ศธ.  

ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนให้กว้างขวางมากขึ้น

- เน้นการท�างานเชิงบูรณาการ 

ให้ส�านักงาน กศน. ประสานกับหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อเชื่อมโยง

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ครูด้านอาชีพ เพื่อ

เข้าไปช่วยประชาชนในพ้ืนที ่มใิช่ต่างคนต่างท�า

-  การติ ดตามปร ะ เมิ นผล

โครงการ ขอให้ส�านกังาน กศน. จดัประชมุเพื่อ

ติดตามประเมินผลภายหลังจัดโครงการ 

ไทยนิยม ยั่งยืน ครบในรอบที่ 4 ด้วย
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พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีได้ฝากก�าลังใจถึงข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาใน 4 จงัหวดัทีล่งพืน้ทีค่รัง้นี ้พร้อมทัง้ขอให้ทมีขบัเคลื่อนฯ เน้นการท�างาน

เรื่องต่าง ๆ  ทีน่�าไปสู่ความสขุของประชาชนเป็นส�าคญั พยายามสื่อสารข้อมลูความรูก้บัประชาชน

ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และท�าความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง ฝากให้

ร่วมกันศึกษาและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ

สร้างความเข้มแข็งของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ในส่วนการร่วมขบัเคลื่อนโครงการไทยนยิม ย่ังยนื ของส�านกังาน กศน. โดยส�านกังาน 

กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับต�าบล 

พร้อมร่วมจัดเวทีประชาคมรวม 4 ครั้ง คือ 1) ภาคกลาง ที่เมืองทองธานี 2) ภาคใต้ ที่อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่จังหวัดขอนแก่น

ในส่วนของส�านักงาน กศน.จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2  ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด

นครสวรรค์ พจิติรก�าแพงเพชร และอุทยัธาน ีได้ร่วมด�าเนนิการขับเคลื่อนโครงการไทยนยิม ยัง่ยืน 

ในการจัดเวทีประชาคม 3 ครั้ง ในสี่จังหวัด 46 อ�าเภอ 367 ต�าบล 3,801 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 

10,215 ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วมเวทีทั้งหมด 1,004,283 คน โดยมีสรุปปัญหาความต้องการของ

ประชาชน 5 ล�าดับแรก คือ 1. ถนน 2. น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 3. ไฟฟ้า 4. การฝึกอาชีพ และ 

5. น�้าเพื่อการเกษตร 

ส่วนสรุปความต้องการทางด้าน

การศึกษาของประชาชน ได้แก่ การจัดการ

ศึกษาอย ่างท่ัวถึงครอบคลุมในทุกพื้นที่ ,  

การศึกษาด้านทักษะอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ

ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ ,  วิ ท ย า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู  ้

ความ เชี่ ยวชาญถ ่ ายทอดความรู ้ ด ้ าน 

ทักษะอาชีพ, เงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการ

ประกอบอาชพี และช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า

และความต้องการความรู้การใช้อินเตอร์เน็ต 

ในพื้นที่ 
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รมช.ศธ.”นพ.อดุม คชินทร” ลงพืน้ทีต่ดิตามความก้าวหน้า
การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ภาคเหนือตอน
ล่าง 2 ก่อนประชุม ครม.สัญจร ที่นครสวรรค์

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู ้บริหารของกระทรวง

ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพือ่ติดตามการด�าเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลด้านการอุดมศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดคลอง

คาง เมื่อวันจนัทร์ที ่11 มถินุายน 2561 ก่อนการประชมุคณะรฐัมนตรี

อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 พื้นที่ภาคเหนือ 

ตอนล่าง 2  (นครสวรรค์ พจิิตร ก�าแพงเพชร และอทัุยธาน ีณ จงัหวดั

นครสวรรค์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

• ตรวจเยี่ยม ม.เจ ้าพระยา “สถาบันแห ่งโอกาส 

สร้างก�าลังคนภาคเหนือตอนล่าง”

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวชื่นชม ม.เจ้าพระยา ที่มี

ความมุ ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยของคนใน 

ท ้องถิ่น โดยมีผลงานเป ็นที่ประจักษ ์ตลอดระยะเวลาท่ีผ ่านมา  

ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย ที่เริ่มต้นจากค�าว่า “ผู้ให้”  

จงึกลายเป็นมหาวทิยาลยัทีส่ร้างโอกาสให้กบัคนในพืน้ที ่อกีทัง้ผูบ้ริหาร

และครูอาจารย์ต่างเข้าใจและต้ังใจดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานตนเอง  

ซึ่งถือเป็นการด�าเนินงานที่งดงามมาก เป็นสิ่งมีค่าที่เด็กได้รับมากกว่า

การศกึษา เพราะนีค่อืหน้าทีส่�าคญัอีกประการหนึง่ของสถาบนัการศกึษา

ในการสร้างคนเก่ง คนดี และเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

การศึกษาของรัฐและเอกชนให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะความร่วมมือ 

ด้านการศึกษาที่ ไม่ควรมีเส้นแบ่งเขตระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  

เพื่อเผชิญกับความท้าทายและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว เกิดการบูรณาการด้านต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัย 

ต้องปรับตัวและเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงของโลก

ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ 

การมุง่ผลติบัณฑติให้มทีัง้ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะทีต่รง

ตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต  

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร ทีต้่องการให้เดก็นักเรยีนในระดบั

ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เปลี่ยนระบบ

การเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเรียนของจริงสถานที่จริงให้มากขึ้น 

ด้วยการผสานความร่วมมือกบัภาคเอกชนและสถานประกอบการในการ

เข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน และฝึกประสบการณ์และการ

ท�างาน เช่น หลักสูตรสหกิจศึกษา การเรียนแบบ Work Integrated 

Learning (WIL) เป็นต้น
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• ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเ นินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการ 

กระจายตัวในท้องถิ่นเป็นจ�านวนมาก จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถ

เข่ือมโยงกับท้องถิ่นได้ดี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ารัส 

เกี่ยวกับแนวทางเรื่องการศึกษาหลายเรื่อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ โดยทรงมีพระราชกระแสแนะน�าผ่านองคมนตรี ในการส่งเสริม

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให ้ เป ็นไปตามปรัชญา คือการเป ็น

มหาวิทยาลัยที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล�้า ถือเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญ และยงัทรงย�า้ว่า การศกึษาหลายเร่ืองต้องมีการวเิคราะห์ มข้ีอมลู 

และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพระองค์ยังทรงเน้นย�้า 

ให้แก้ปัญหาด้วยปัญญา ซึ่งท�าให้เห็นได้ชัดเจนว่า พระองค์ทรง 

ใส่พระทัยเรื่องนี้มาก

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องทบทวนการจัดหลักสูตร

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยค�านึงถึงยุทธศาสตร ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิต 

และพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) พัฒนาระบบบริหาร

จดัการและต้องปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการจดัการศกึษา ให้สามารถ

รองรับพลวัตโลกในศตวรรษที่ 21

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องการจัด 

การศึกษาของประเทศ คือ ต้องจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ส�าคัญในการ

เสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพ่ือยกระดับให้เป็นประเทศ 

ท่ีพัฒนาแล้ว หลุดกับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยเน้นการพัฒนา 

การผลิตก�าลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิม  

เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า 

(Thailand 4.0: Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษา 

เป็นหัวรถจักรขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ ดังน้ันมหาวิทยาลัยต้อง 

ผลิตบัณฑิตให้ท�างานได้จริง คิดเป็น สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยต้อง 

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนร่วมกบัสถาบนัการศกึษา เพ่ือวเิคราะห์และพฒันาหลักสูตร

ให้ผลติก�าลงัคนทีต่รงกับความต้องการของภาคอตุสาหกรรม สิง่ส�าคญั 

คอื การพฒันาการผลิตครใูห้มคีณุภาพอย่างเข้มข้น เพราะครมูบีทบาท

ส�าคัญ ในการผลิตเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพในการยกระดับประเทศต่อไป

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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• ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดคลองคาง

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดคลองคาง โดยกล่าวว่า

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มหาลัยเป็นท่ีพึ่งพิงในการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยู ่

เป็นหน้าที่โดยตรงของมหาวิทยาลัยท่ีต้องเชื่อมโยงกับท้องถ่ิน ร่วมกันคิดวิเคราะห์พัฒนาด้านต่าง ๆ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สร้างคนเก่งและคนดี ช่วยพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน จังหวัด และประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

ยิ่งขึ้นไป 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นตัวอย่างท่ีดีแห่งหน่ึงท่ีได้ช่วยเหลือชุมชน ท�าให้เกิด

กิจกรรมหลายอย่างที่มีประโยชน์ ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ เกิดการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้ม ี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม และส�าหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดคลองคาง ได้รับ

ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการด�าเนินงานพัฒนาชุมชน ด้วยแนวคิดผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาพื้นท่ี ซึ่งเน้นการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ตามหลักสากล พัฒนาท้องถิ่นเพื่อ 

แก้ปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรท้องถิ่นให้สอดคล้องและ

สามารถปรับตัวได้ส�าหรับคนในชุมชน โดยชุมชนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พัฒนาชุมชน 

ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน 7 ด้าน คือ กลุ่มสมุนไพรและการแปรรูป, กลุ่มเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว, 

กลุ่มแปรรูปฝรั่ง, กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าดินแดงและกลุ่มแม่บ้านแปรรูป

ปลา, กลุ่มผลิตภัณฑ์ดินเดิมและกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ และกลุ่มทอผ้าไหม
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