
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2560 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 
............................................... 

ผู้มาประชุม 
1. นายจักรพรรดิ์  จิตมณี  กรรมการใน กศจ.    ประธานกรรมการ 
2. นายประสาน  เรืองสุขอุดม กรรมการใน กศจ.          อนุกรรมการ 
3. นางอรณิช  วรรณนุช  กรรมการใน กศจ.          อนุกรรมการ 
4. นายสถาพร วิสามารถ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล        อนุกรรมการ 
5. ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ           อนุกรรมการ 
6. ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ           อนุกรรมการ 
7. นายประกอบชัย  สะอาดดี ผู้ทรงคุณวุฒิ           อนุกรรมการ 
8. นายวีระ ทวีสุข  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี          อนุกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอรวรรณ  ค ามาก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางอัมพันธ์  สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

 นายไพศาล ปันแดน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิทยา  ยางสุด            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
          (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
2. นางรุจิรัตน์  ทองเหลือรัตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 
3. นางพรทิพย์ บัวขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
4. นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม. 9 
5. นางสาวภูษณิศา  หงษ์โต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ. สุพรรณบุรี 
6. นายกิตติพศ  ศิริสูตร  ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ. สุพรรณบุรี 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

  ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      - 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ไม่มี 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
     3.1  เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ  
            รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  

2 เมษายน 2558 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ  
   ด าเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ  

     รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  
      2558  ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
     และมีอัตราการเรียนต่อต่ า ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบระดับ 
     ปริญญาตรี และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม  และมีแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการ   
     ดังนี้ 
     1. กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนการศึกษา เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หรือหลักสูตรวิชาชีพที่มี 
     ฐานะยากจนอยู่พ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากล าบาก 

2. อัตราการให้ทุนการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    25,000 บาท ต่อคนต่อปี 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   30,000 บาท ต่อคนต่อปี 
   ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   55,000 บาท ต่อคนต่อปี 

และระดับปริญญาตรี 
     3. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
     ตลอดระยะเวลารับทุน โดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืนเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับ 
     ปริญญาตรีต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และรายงานผลการเข้าร่วม 
     กิจกรรมก่อนจบการศึกษาแต่ระดับการศึกษา 
     4. การรับทุนการศึกษา ผู้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษา 

   เฉลิมราชกุมารี จะรับเงินทุนการศึกษาโดยเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด หรือธนาคาร 
     อ่ืน ๆ ของรัฐ สาขาท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 
     5. วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ 
     คุณสมบัติผู้รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนตามสัดส่วนที่ได้รับ 
     จัดสรรทุนการศึกษา เนื่องจากแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
     ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการข้อ 6.2 ก าหนดให้ส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัด 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องน ารายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

   รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
   (กศจ.) เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัด 
   ในส่วนกลางด าเนินการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาให้ต่อไป 



 ๓ 

              โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการ 
     คัดเลือกและแจ้งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
     ระยะที่ 2 ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้แก่ 
              1. นางสาวธนัญญา  เวชวิฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
               2. นางสาวพรทิพย์  กุลนาแพง โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2  
                       ส าหรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และข้อมูลรายบุคคลนักเรียนที่ได้รับ 
     การคัดเลือก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้น าส่งไปยังส านักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
             3.2 เรื่องข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด 
     เป้าหมายตัวชี้วัดสัดสว่นผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา  
     (ปวช. 1 : ม. 4) 40 : 60 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าข้อมูล 
     นักเรียนศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 ของจังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนศึกษาต่อประเภท 
     อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 
     1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  75 : 25 
     2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  57 : 43 
     3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  43 : 57 
     4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    10 : 90 
     5. ส านักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี      5 : 95 

การศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดสุพรรณบุรี      17 : 83 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้น าเข้าที่ประชุม กศจ. เพ่ือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพ่ิมปริมาณ 
      ผู้เรียนสายอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
            4.1 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี 
    แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแผน 
     ภาพรวมของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงถือเป็นแผนแม่บท 

   ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดเห็นของ 
   หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  
   (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

    ในการก าหนดสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)  
     จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โดยเน้นให้ 
     ความส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนา 
     เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
     พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ กับทิศทางที่จะพัฒนาในมิติต่าง ๆ รวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  



 ๔ 

   ทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) ที่เก่ียวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรีมาใช้ร่วมวิเคราะห์  
   ซึ่งมสีาระส าคัญสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 

            "มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย  
   ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงตนบนพ้ืนฐานของความพอเพียง" 
   พันธกิจ 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตาม 
   ความต้องการจ าเป็น 

3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

     และรองรับการพัฒนาประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
   4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   5. การส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ 
     สิ่งแวดล้อม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

   กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก 

     ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     และจัดการระบบดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม 
     ความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ 
     การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย โดยส่งเสริมและ 
     พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถ 
     เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร 
     ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๕ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

 



 ๕ 

   กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา 
     หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
     คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๗ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเสนอมาเพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ  
   ได้พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ก่อนน าเสนอ 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป  
   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๑)      

 มติที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี  
แต่ให้ปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อความ และตรวจสอบ ดังนี้ 

   ๑. พันธกิจ “๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับบริการทางการศึกษา 
     อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ” เปลี่ยนเป็น “๑. ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับ 
     บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ” 
   ๒. เป้าประสงค์รวม “ประชากรวัยเรียนทุกคน...” เปลี่ยนเป็น “ผู้เรียนทุกคน...” 
   ๓. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละ 
     ของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี เดิม “เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐” แก้ไขเป็น  
     “ร้อยละ ๑๐๐”  
   ๔. ตรวจสอบโครงการที่รองรับตัวชี้วัดได้ครบถ้วน ครอบคลุม หรือไม่ 
 
                     ๔.๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี  

                (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

              ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  
   การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการ 

     จังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ  
     เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตาม 
     อ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยอ านาจ 
     หน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ ๑๑ (๒) คือ  
     การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า 
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับจัดท าค าขอ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  

   เป็นแผนภาพรวมของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่แสดงภารกิจ 
   ที่จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา  



 ๖ 

     (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเสนอมาเพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 
     กลั่นกรอง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความเห็นชอบ/ 
     อนุมัติต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๒) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

    ไม่มี 

เลิกประชุม  เวลา  11.00 น. 

   

        อัมพันธ์  สุขสมบูรณ์                           วีระ  ทวีสุข 
     (นางอัมพันธ์  สุขสมบูรณ์)      (นายวีระ  ทวีสุข) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ         ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
    ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


